
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Pháp luật đại cương (General law) 

- Mã số học phần: KL001 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Luật hành chính  

- Khoa: Luật 

3. Điều kiện: 

- Điều kiện tiên quyết: Không có 

- Điều kiện song hành: Không có 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Biết được những vấn đề lý luận chung về nhà nước, pháp luật 

và hiểu, áp dụng được các quy định cơ bản của hệ thống pháp 

luật Việt Nam. 

2.1.1.a 

4.2 Khai thác được các cơ sở dữ liệu pháp luật phổ biến. 2.1.1.a 

4.3 Trang bị khả năng tự cập nhật kiến thức pháp luật cơ bản. 2.1.1.a 

4.4 Hình thành ý thức pháp luật, có trách nhiệm công dân. 
2.2.2.d 

2.3.a 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1  

Biết được những vấn đề lý luận chung về nhà nước như: 

nguồn gốc của nhà nước, hình thức nhà nước, các kiểu 

nhà nước. 

4.1 2.1.1.a 

CO2  

Biết được những vấn đề lý luận chung về pháp luật như: 

nguồn gốc của pháp luật, hình thức pháp luật, quy phạm 

pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý. 

4.1 2.1.1.a 

CO3  
Biết được các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
4.1 2.1.1.a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO4  

Hiểu và áp dụng được cơ bản các quy định của luật hiếp 

pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, luật 

thương mại, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật 

lao động, pháp luật quốc tế. 

4.1 2.1.1.a 

 Kỹ năng   

CO5  Nhận diện, đánh giá được các tình huống pháp lý cơ bản. 4.2 2.2.2.d 

CO6  Thích ứng được với sự thay đổi của hệ thống pháp luật. 4.3 2.2.2.d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO7  Có ý thức tôn trọng pháp luật. 4.4 2.3.a 

CO8  Nhận thức và có trách nhiệm của công dân. 4.4 2.3.a 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. 

Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà 

nước và pháp luật từ ngồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà 

nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội 

khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên 

cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ 

thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông 

dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 

tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, 

thừa kế... 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1 Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật 2  

1.1 Nguồn gốc của nhà nước 1 CO1 

1.2 Nguồn gốc của pháp luật 1 CO2 

Chương 2 Nhận thức chung về nhà nước và pháp luật 4  

2.1 Nhận thức chung về nhà nước 2 CO1 

2.2 Nhận thức chung về pháp luật 2 CO2 

Chương 3    Những vấn đề cơ bản về nhà nước Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

4  

3.1 Hệ thống chính trị 2 CO3 

3.2 Bộ máy nhà nước 2 CO3 

Chương 4 Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật 2  

4.1 Quy phạm pháp luật 1 CO2, CO5, 

CO6 

4.2 Quan hệ pháp luật 0.5 CO2, CO5, 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

CO6 

4.3 Sự kiện pháp lý 0.5 CO2 

Chương 5 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 3  

5.1 Vi phạm pháp luật 2 CO2, CO7, 

C08 

5.2 Trách nhiệm pháp lý 1 CO2, CO7, 

CO8 

Chương 6 Ngành luật hiến pháp  1  

6.1 Khái niệm 0.25 CO4 

6.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.25 CO4 

6.3 Một số nội dung cơ bản của luật hiến pháp 0.5 CO4, CO7, 

CO8 

Chương 7 Ngành luật hành chính và tố tụng hành 

chính 

2  

7.1 Khái niệm 0.5 CO4 

7.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.5 CO4 

7.3 Khiếu nại hành chính 0.5 CO4 

7.4 Khiếu kiện hành chính 0.5 CO4 

Chương 8 Ngành luật hình sự  2  

8.1 Khái niệm 0.5 CO4 

8.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.5 CO4 

8.3 Những nội dung cơ bản của ngành luật hình sự 1 CO4 

Chương 9 Ngành luật dân sự  2  

9.1 Khái niệm 0.5 CO4 

9.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.5 CO4 

9.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật dân sự 1 CO4 

Chương 10 Ngành luật hôn nhân và gia đình  2  

10.1 Khái niệm 0.5 CO4 

10.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.5 CO4 

10.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật hôn 

nhân và gia đình 

1 CO4 

Chương 11 Ngành luật thương mại 2  

11.1 Khái niệm 0.5 CO4 

11.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 0.5 CO4 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

chỉnh 

11.3 Những nội dung cơ bản của ngành luật thương 

mại 

1 CO4 

Chương 12 Ngành luật lao động 1  

12.1 Khái niệm 0.25 CO4 

12.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.25 CO4 

12.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật lao 

động 

0.5 CO4 

Chương 13 Ngành luật đất đai 1  

13.1 Khái niệm 0.25 CO4 

13.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 

0.25 CO4 

13.3 Một số nội dung cơ bản của luật đất đai 0.5 CO4 

Chương 14 Luật công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế 1  

14.1 Khái quát công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế 0.5 CO4 

14.2 Một số nội dung cơ bản của công pháp và tư 

pháp quốc tế 

0.5 CO4 

Chương 15  Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 1  

15.1 Khái quát về tham nhũng, 0.25 CO4, CO7, 

CO8 

15.2 Đặc điểm của hành vi tham nhũng 0.25 CO4, CO7, 

CO8 

15.3 Khái niệm phòng và chống tham nhũng, các tội 

phạm về tham nhũng   

0.5 CO4, CO7, 

CO8 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình: giảng viên diễn giải các vấn đề mang tính lý luận để người học làm nền 

tảng cho việc tự nghiên cứu và giải quyết các tình huống có liên quan đến nội dung 

môn học. Bên cạnh đó, phương pháp này sử dụng khi giới thiệu các quy định của pháp 

luật nhằm giúp người học dễ nắm bắt một cách có hệ thống. Phương pháp này cũng 

được sử dụng để định hướng cho người học trước khi nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên 

đề được giao; tổng kết lại các vấn đề thảo luận, trình bày trong các buổi thuyết trình 

của người học. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 



 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Làm bài viết trên lớp 30% CO1 đến 

CO4 

2 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết hoặc trắc nghiệm 45-60 

phút 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi 

70% CO1 đến 

CO8 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định về công tác học vụ của Trường. 

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu 
Số đăng ký cá 

biệt 

[1] Giáo trình pháp luật đại cương: (Dành cho sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành Luật) / 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh .– Hà Nội: 

Nxb Đại học Sư phạm, 2015 - 328 tr., 24 cm .– 340.071 / 

Gi108 

LUAT.010057 

LUAT.010058 

LUAT.010059 

LUAT.010070 

LUAT.010071 

[2] Giáo trình pháp luật đại cương / Phan Trung Hiền chủ biên .– 

Cần Thơ: Nxb Đại học Cần Thơ, 2014 – 208tr., 22cm .– 

340.071 / H305 

LUAT.010176 

MOL.083811 

MON.059409 

[3] Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn chủ biên 

.– Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, 2013 – 476 tr., 21 cm .– 

342.597 / T406 

LUAT.009755 

LUAT.009756 

[4] Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Thị Thanh Thủy .–

Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012 – 283 tr., 24 cm .–  

340.071/ Th523 

MOL.074353 

MON.050853 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1  Chương 1: Nguồn gốc 

nhà nước và pháp luật  

1.1. Nguồn gốc nhà 

nước 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 

từ trang 03 đến trang 09. 

http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-194021.html
http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-194021.html
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','340.071');
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','340.071');
http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-188090.html
http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-188090.html
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','342.597');
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','340.071');
javascript:ClientFilterDetail('opac','class','340.071');


 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1.2. Nguồn gốc pháp 

luật 

2  Chương 2:  Nhận thức 

chung về nhà nước và 

pháp luật 

2.1. Nhận thức chung 

về nhà nước 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 09 đến trang 39. 

3  Chương 2:  Nhận thức 

chung về nhà nước và 

pháp luật (tt) 

2.1. Nhận thức chung 

về pháp luật 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 40 đến trang 71. 

4  Chương 3: Những vấn 

đề cơ bản về Nhà nước 

Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

3.1. Hệ thống chính trị 

3.2. Bộ máy nhà nước 

CHXHCN Việt Nam 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 

từ trang 33 đến trang 53. 

- Đọc Hiến pháp năm 2013 

5  Chương 3: Những vấn 

đề cơ bản về Nhà nước 

Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (tt) 

3.2. Bộ máy nhà nước 

(tt) 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 

từ trang 33 đến trang 53. 

- Đọc Hiến pháp năm 2013 (tải từ 

cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

6  Chương 4: Quy phạm 

pháp luật và quan hệ 

pháp luật 

4.1. Quy phạm pháp 

luật 

4.2. Quan hệ pháp luật 

4.3. Sự kiện pháp lý 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 47 đến trang 61. 

- Đọc Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (tải từ cơ 

sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

7  Chương 5: Vi phạm 

pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý 

5.1. Vi phạm pháp luật 

5.2. Trách nhiệm pháp 

lý 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 71 đến trang 86. 

 

8  Chương 5: Vi phạm 

pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý (tt) 

5.2. Trách nhiệm pháp 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 71 đến trang 86. 

- Đọc Hiến pháp năm 2013 (tải từ 

cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

lý (tt) 

Chương 6: Ngành luật 

hiến pháp 

6.1. Khái niệm 

6.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

6.3. Một số nội dung cơ 

bản của luật Hiến pháp 

thuvienphapluat.vn) 

9  Chương 7: Ngành luật 

hành chính và tố tụng 

hành chính 

7.1. Khái niệm 

7.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

7.3. Khiếu nại hành 

chính 

7.4. Khiếu kiện hành 

chính 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 171đến trang 196. 

- Đọc Luật Tố tụng hành chính năm 

2015, Luật Khiếu nại năm 2011, 

sửa đổi, bổ sung năm 2013 (tải từ 

cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

10  Chương 8: Ngành luật 

hình sự 

8.1. Khái niệm 

8.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

8.3. Những nội dung cơ 

bản của ngành luật hình 

sự 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 148 đến trang 162. 

- Đọc Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 (tải từ 

cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

11  Chương 9: Ngành luật 

dân sự 

9.1. Khái niệm 

9.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

9.3. Một số nội dung cơ 

bản của ngành luật dân 

sự 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 87 đến trang 111. 

- Đọc Bộ luật Dân sự năm 2015 (tải 

từ cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

12  Chương 10: Ngành luật 

hôn nhân và gia đình 

10.1. Khái niệm 

10.2. Đối tượng điều 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 

từ trang 133 đến trang 144. 

- Đọc Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 và Luật Nuôi con nuôi 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh  

10.3. Một số nội dung 

cơ bản của ngành luật 

hôn nhân và gia đình  

năm 2010, Luật Hộ tịch năm 2014 

(tải từ cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

13  Chương 11: Ngành luật 

thương mại 

11.1. Khái niệm 

11.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

11.3. Những nội dung 

cơ bản của ngành luật 

thương mại 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ 197 trang đến trang 246. 

- Đọc Luật Thương mại năm 2005, 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 (tải 

từ cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 

thuvienphapluat.vn) 

14  Chương 12: Ngành 

luật lao động 

12.1. Khái niệm 

12.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

12.3. Một số nội dung 

cơ bản của ngành luật 

lao động 

Chương 13: Ngành luật 

đất đai 

13.1. Khái niệm 

13.2. Đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp 

điều chỉnh 

13.3. Một số nội dung 

cơ bản của luật đất đai 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang128  đến trang 147 và từ 

trang 247 đến trang 259. 

- Đọc Bộ luật lao động năm 2012, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018; 

Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ 

sung năm 2018. (tải từ cơ sở dữ liệu 

vbpl.vn hoặc thuvienphapluat.vn) 

15  Chương 14: Khái quát 

về công pháp quốc tế và 

tư pháp quốc tế 

14.1. Khái quát công 

pháp quốc tế và tư pháp 

quốc tế 

14.2. Một số nội dung 

cơ bản của công pháp 

và tư pháp quốc tế 

Chương 15: Pháp luật 

về phòng chống tham 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 

từ trang 271 đến trang 316. 

- Đọc Bộ luật dân sự năm 2015; 

Luật Biên giới quốc gia năm 2003, 

Luật Biển Việt Nam năm 2012, 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2008. 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

nhũng 

15.1. Khái quát về tham 

nhũng 

15.2. Đặc điểm của 

hành vi tham nhũng 

15.3. Khái niệm phòng 

và chống tham nhũng, 

các tội phạm về tham 

nhũng   

  

 

 


