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Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Khoa Khoa Học Ứng Dụng Faculty of Applied Science

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Pháp luật Việt Nam đại cương 

  Course title: Introduction to Vietnamese Law 

- Mã học phần (Course ID): SP1007 
- Số tín chỉ (Credits): 2 (ETCS: 4 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20221 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

24

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

18

Tự học (Self-study) 57.17

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 100 2

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

20%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

30%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Trắc nghiệm
 (Multiple choice (MCQ))

50 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education) 
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Lý Luận Chính Trị - Khoa Khoa Học Ứng Dụng 
(Faculty of Applied Science)

Văn phòng (Office) Bộ môn Lý luận chính trị

Điện thoại (Phone number) 0819.890.218

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-
charge)

Lê Mộng Thơ
 

E-mail letho@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Học phần Pháp luật Việt Nam Đại cương trang bị cho sinh viên sự hiểu biết tổng quan về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu, học tập môn Pháp luật Việt Nam Đại cương và những kiến thức cơ bản, cốt lõi của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội dung
môn học bao gồm những khái niệm chung về Nhà nước và pháp luật; pháp luật Dân sự và Tố tụng Dân sự; pháp luật Lao động; pháp luật
Hình sự và Tố tụng Hình sự; pháp luật Hành chính và Tố tụng Hành chính; pháp luật Kinh doanh; pháp luật Đất đai và Môi trường; đại
cương về pháp luật Quốc tế. Qua đó giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với pháp luật và Nhà nước, vận dụng kiến thức đã
học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Introduction to Vietnamese Law module equips students with an overview of the subjects, purposes, tasks, research and study methods of
Introduction to Vietnamese Law; and core knowledge of the Vietnamese legal system. The module’s content includes general concepts of
State and Law; Civil law and Civil Procedure law; Labor law; Criminal law and Criminal Procedure law; Administrative Law and
Administrative Procedure law; Business law; Law on Land and Environment; introduction of International law. Thereby, this module
assists the learners to improve their awareness and beliefs in the Law and the State, to apply their acquired knowledge in their work
practice, to contribute to the construction and defense of the Socialist Republic of Vietnam.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)
Giáo trình chính

 - Bộ Giáo dục – Đào tạo (2018), Giáo trình Pháp luật đại cương, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 Tài liệu tham khảo

 - Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự
năm 2015, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ Môi trường năm
2020…
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác trong mỗi bài học.

 Tài liệu khác
 - Nguyễn Cửu Việt (2008), Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội.

 - Lê Vũ Nam (chủ biên, 2019), Tài liệu học tập Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 - Viện Khoa học Pháp lý (2018), Bình luận khoa học Hiến pháp hiện hành (năm 2013), Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội.

Textbooks
 - Ministry of Education and Training (2018), General Law Textbook, Publishing House. Hanoi Pedagogical University.

 References
 - Constitution 2013, Civil Code 2015, Civil Procedure Code 2015, Criminal Code 2015, Criminal Procedure Code 2015, Labor Code

2019, Law on Anti-corruption In 2018, the Law on Land in 2013, the Law on Environmental Protection in 2020…
 - Other relevant legal documents in each lesson.

 Other materials
 - Nguyen Cuu Viet (2008), Textbook of General Theory on State and Law, Publishing House. National Politics of Hanoi.

 - Le Vu Nam (editor, 2019), Study materials The theory of state and law, Publishing House. National University City. Ho Chi Minh.
 - Institute of Legal Science (2018), Scientific commentary on the current Constitution (2013), Publishing House. National Politics of

Hanoi.
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4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

- Về nội dung: Trang bị kiến thức đầy đủ về Nhà nước và pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, nắm vững quan điểm, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong những quy định của pháp luật.

 - Về tư tưởng: góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ, trách nhiệm xã hội của sinh viên trong công việc và cuộc sống; nâng cao ý thức
pháp luật của sinh viên trong các hoạt động ở Trường và ngoài xã hội.

 - Về kỹ năng: hình thành những kỹ năng vận dụng giải quyết các tình huống pháp lý cơ bản trong đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các chủ thể trong xã hội.

- Content: to equip with adequate knowledge of the State and the law from the point of view of Marxism-Leninism, reiterate the
viewpoints, undertakings and policies of the Party and the State as performed in the provisions of the law.

 - Thought: to contribute to building students’ stance, ideology and social responsibility in work and life; to raise students’ legal
awareness in activities at the University and in the society.

 - Skills: to form issue identification and solving basic legal cases skills in reality to protect the legitimate rights and interests of subjects in
society.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Về kiến thức: Trình bày được những khái niệm cơ bản về Nhà nước, pháp luật và lý luận về một số ngành luật trong hệ thống
pháp luật Việt Nam; Phân tích và đánh giá được mức độ tác động phù hợp của pháp luật đối với các hiện tượng pháp lý liên quan đến
xã hội nói chung và ngành học nói riêng. 

             (Knowledge: Present the basic concepts of the State, the law and the theory of some branches of law in the Vietnamese legal
system; Analyze and evaluate the appropriate level of impact of the law on legal phenomena related to society in general and academic
discipline in particular.)

L.O.1.1 - Hiểu, trình bày được những khái niệm cơ bản về Nhà nước, pháp luật và lý luận về một số Luật trong hệ thống pháp
luật Việt Nam. 

             (To be able to acknowledge, present the basic concepts of the State, the laws, and theories of some legal fields of
Vietnamese legal system.)
L.O.1.2 - Nhận xét, đánh giá được mức độ tác động phù hợp của pháp luật đối với các hiện tượng pháp lý liên quan đến xã hội
nói chung, ngành học nói riêng. 

             (To be able to evaluate the appropriateness of the impact of the laws on legal phenomena related to society in general
and to major of students in particular.)

L.O.2 - Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm và cập nhật nâng cao kiến thức khoa học pháp
lý của sinh viên; Vận dụng kiến thức pháp lý để giải quyết những tình huống thông thường trong gia đình và ngoài xã hội. 

             (Skills: Train students' skills of selfresearch, independent work, group work, and update and improve students' legal science
knowledge; Apply legal knowledge to solve common situations in the family and in society.)

L.O.2.1 - Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm, cập nhật nâng cao kiến thức khoa học pháp lý của
sinh viên. 

             (To be able to self-study, teamwork, to update and improve knowledge of legal science.)
L.O.2.2 - Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những tình huống pháp lý thông thường trong gia đình và ngoài xã hội. 

             (To be able to deal with common legal situations in family and in society.)
L.O.3 - Về thái độ: Nhận thức được các vấn đề đạo đức và pháp luật, thực hiện nghiêm túc những quy định của Nhà trường; Ngăn
ngừa, xóa bỏ những hành vi vi phạm pháp luật; tin tưởng và đề cao nguyên tắc “Sống và làm việc theo pháp luật”. 

             (Attitude: Be aware of ethical and legal issues, strictly comply with the regulations of the University; Prevent and eliminate
illegal acts; believes in and upholds the principle of "Living and working according to the law.)

L.O.3.1 - Nhận thức được các vấn đề đạo đức và pháp luật, thực hiện nghiêm túc quy định Nhà trường. 
             (To be aware of ethical and legal issues, strictly comply with the School's regulations.)

L.O.3.2 - Ngăn ngừa, xóa bỏ những hành vi vi phạm pháp luật; tin tưởng và đề cao nguyên tắc “Sống và làm việc theo pháp
luật”. 

             (To actively strive to prevent and eliminate illegal acts; to believe and uphold the principle “Living and working in
accordance with the laws”.)
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5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt

động 
(Assessment

methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt
động trong
lớp
(Acitvity in
class )

A.O.1 - A1.1. Nghe
giảng, phát biểu và giải
quyết tình huống. (A1.1.
Listening, speaking, )

- Đi học đầy đủ - Tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài (- Go to school fully.- - Actively
participate in lesson-building speeches.)

AIC-Hoạt
động trong
lớp
(Acitvity in
class )

A.O.2 - A1.2. Thực hiện
bài tập trên lớp (A1.2. Do
the multiple choice test. )

Thực hiện tối thiểu 2 bài tập trên lớp (- Do the multiple choice test.)

GHW-Bài
tập nhóm
về nhà
(Group
homework )

A.O.3 - A2.1. Thực hiện
01 bài tập lớn (A2.1. Do a
Course Work.)

- Có khả năng khai thác, xử lý tài liệu; trình bày, phân tích, khái quát những nội dung liên
quan đến chủ đề; vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết thực tiễn (- Have ability to exploit
and process documents; present, analyze and generalize the contents related to the topic;
Apply acquired knowledge to deal with practical cases. )

EXM-Thi
cuối kỳ
(Final exam
)

A.O.4 - A3.1. Thi cuối
kỳ, hình thức trắc nghiệm
(A3.1. Final exam
(multiple choice
questions).)

- Hiểu, làm rõ, khái quát được những nội dung của môn học. (- Understand, clarify and
generalize the content of the module)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1.1-Hiểu, trình bày được những khái niệm cơ bản về Nhà
nước, pháp luật và lý luận về một số Luật trong hệ thống pháp luật
Việt Nam. (To be able to acknowledge, present the basic concepts
of the State, the laws, and theories of some legal fields of
Vietnamese legal system.)

A.O.1-A1.1. Nghe giảng, phát biểu và giải quyết tình huống. (A1.1.
Listening, speaking, ) 

 

L.O.1.2-Nhận xét, đánh giá được mức độ tác động phù hợp của
pháp luật đối với các hiện tượng pháp lý liên quan đến xã hội nói
chung, ngành học nói riêng. (To be able to evaluate the
appropriateness of the impact of the laws on legal phenomena
related to society in general and to major of students in particular.)

A.O.1-A1.1. Nghe giảng, phát biểu và giải quyết tình huống. (A1.1.
Listening, speaking, ) 

 A.O.2-A1.2. Thực hiện bài tập trên lớp (A1.2. Do the multiple
choice test. ) 

 

L.O.2.1-Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm
việc nhóm, cập nhật nâng cao kiến thức khoa học pháp lý của sinh
viên. (To be able to self-study, teamwork, to update and improve
knowledge of legal science.)

A.O.2-A1.2. Thực hiện bài tập trên lớp (A1.2. Do the multiple
choice test. ) 

 

L.O.2.2-Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những tình huống
pháp lý thông thường trong gia đình và ngoài xã hội. (To be able to
deal with common legal situations in family and in society.)

A.O.2-A1.2. Thực hiện bài tập trên lớp (A1.2. Do the multiple
choice test. ) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.3.1-Nhận thức được các vấn đề đạo đức và pháp luật, thực
hiện nghiêm túc quy định Nhà trường. (To be aware of ethical and
legal issues, strictly comply with the School's regulations.)

A.O.3-A2.1. Thực hiện 01 bài tập lớn (A2.1. Do a Course Work.) 
 A.O.4-A3.1. Thi cuối kỳ, hình thức trắc nghiệm (A3.1. Final exam

(multiple choice questions).) 
 

L.O.3.2-Ngăn ngừa, xóa bỏ những hành vi vi phạm pháp luật; tin
tưởng và đề cao nguyên tắc “Sống và làm việc theo pháp luật”. (To
actively strive to prevent and eliminate illegal acts; to believe and
uphold the principle “Living and working in accordance with the
laws”.)

A.O.3-A2.1. Thực hiện 01 bài tập lớn (A2.1. Do a Course Work.) 
 A.O.4-A3.1. Thi cuối kỳ, hình thức trắc nghiệm (A3.1. Final exam

(multiple choice questions).) 
 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Để đảm bảo cho kết quả học tập, sinh viên phải:
 - Có giáo trình môn học; 

 - Nghiên cứu tài liệu môn học trước khi lên lớp;
 - Tham gia đầy đủ các giờ giảng trên lớp;

 - Sinh viên làm bài tập lớn, báo cáo và thảo luận trên lớp... 
 - Sinh viên phải nộp lại đề thi và bài thi;

 - Sinh viên phải xem tất cả các video hướng dẫn học tập trong các tuần học và làm những bài quiz đạt từ 5 điểm trở lên.

To ensure learning outcomes, students must:
 - Have a course curriculum;

 - Study subject materials before going to class;
 - Attend all lectures in class;

 - Students do large assignments, report and discuss in class...
 - Students must return exam papers and exams;

 - Students must watch all the instructional videos during the week and take quizzes with a score of 5 or more.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1 CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ
NƯỚC

 I. Khái niệm và đặc trưng của Nhà nước
 1. Nguồn gốc và khái niệm Nhà nước

 2. Đặc trưng của Nhà nước
 II. Chức năng Nhà nước

 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 1. Khái niệm chức năng Nhà nước

 2. Phân loại chức năng Nhà nước
 III. Hình thức và bộ máy Nhà nước

 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 1. Hình thức Nhà nước

 a. Khái niệm hình thức Nhà nước
 b. Hình thức chính thể

 c. Hình thức cấu trúc
 d. Chế độ chính trị

 2. Bộ máy Nhà nước
 a. Khái niệm bộ máy Nhà nước

 b. Cơ quan Nhà nước
 c. Các thiết chế chế cơ bản trong bộ máy Nhà nước

 IV. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(CHAPTER I. GENERAL CONCEPTS ON THE STATE

 I. Concept and characteristics of the State
 1. Concept of State

 2. Characteristics of the State
 II. State Functions

 (students self-study)
 1. Concept of State function

 2. Classification ofState functions
III. Form and Mechanism of the State

 1. Form of the State
 a. Concept of the State form

 b. Form of regime
 c. Form of structure

 d. Political regime
 2. Mechanism of the State

 a. Concept of the State apparatus
 b. State bodies

 c. Basic institutions in the State apparatus
 IV . State mechanism of the Socialist Republic of Vietnam

 1. Principles of organization and operation of the State
apparatus of the Socialist Republic of Vietnam

 2. Organization and operation of bodies in the State
apparatus ofthe Socialist Republic

 of V ietnam)

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên quan đến
đặc trưng, chức năng, hình thức và bộ máy Nhà nước. 
(- Lecture and show lesson slides. - Ask students questions
about issues related to the characteristic,functions, forms
and mechanism of the State.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. )

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show lesson slides.)
Stu: - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu Giáo trình về
nội dung: hình thức bộ máy Nhà nước, bộ máy Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Giáo
trình (tr.16- 39). + Sinh viên đọc trước nội dung
Chương II gồm: khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp
luật; quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp
luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm
pháp luật và trách nhiệm pháp lý (tr.40-86). 
(– Homework: + Students are required to have
selfstudy the Textbook on the content: the form of the
State mechanism, the State mechanism of the Socialist
Republic of Vietnam (p.16-39). + Students are required
to read in advance the content of Chapter II including:
concepts, properties, legal forms; legal norms and
legal documents; legal relations; law enforcement, law
violations and legal responsibilities (p.40-p86).)

L.O.2.2 [ A.O.2 ]
Lec: - Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên
quan đến nội dung bài học. 
(- Raise multiplechoice questions and correct/false
statements to reinforce the lesson. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

2 CHƯƠNG II. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP
LUẬT

 I. Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật
 1. Khái niệm

 2. Thuộc tính cơ bản của pháp luật
 3. Hình thức pháp luật

 II. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật
 1. Quy phạm pháp luật

 a. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật
 b. Cơ cấu của quy phạm pháp luật

 2. Văn bản quy phạm pháp luật
 a. Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

 b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật
 c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật

 d. Hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật
 III. Quan hệ pháp luật

 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật

 2. Phân loại quan hệ pháp luật
 3. Chủ thể quan hệ pháp luật

 4. Sự kiện pháp lý
 IV. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm

pháp lý
 (Sinh viên tự nghiên cứu)

 1. Thực hiện pháp luật
 2. Vi phạm pháp luật

 3. Trách nhiệm pháp lý 
(CHAPTER II. GENERAL CONCEPTS OF LAW

 I. Concepts,properties, legal forms
 1.1 Concepts

 1.2 Basic properties of law
 1.3 Legal forms

 II. Legal norms and legal documents
 1. Legal norms

 a. The concept and characteristic of legal norms
 b. The structure of the legal norm

 2. Legal documents
 a. Concept and characteristics of legal

 documents
 b. Classification of legal documents

 c. Relationship between legal documents
 d. Effect of legal documents

 III. Legal relations
 1. Concepts and characteristics of legal

 relations
 2. Classification of legal relations

 3. Subject of legal relations
 4. Legal facts

 IV . Law enfor cement,law violations and legal
responsibilities

 1. Law enforcement
 2. Violation of the law

 3. Legal responsibility)

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
(- Lecture and show lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. -Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu nội dung
quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật
và trách nhiệm pháp lý trong Giáo trình (tr.62-86). + Sinh
viên đọc trước nội dung Chương III. Pháp luật tố tụng dân
sự (tr .87-127). 
(- Listen to lectures, answer questions, and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Study the
Chapter III of the book on the following contents: Basic
Principles of Civil Law (p.89),Representation, Duration,
prescription (p.94, 95, 96). + Students will study in
advance the content they will learn in week.)

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên
quan đến thuộc tính cơ bản của pháp luật, hình thức
pháp luật. 
(- Lecture and show lesson slides. - Ask students
questions about the content of the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions, and exchange
knowledge with lecturers. )

L.O.2.1 [ A.O.2 ]
Lec: - Phát vấn trắc nghiệm và nhận định đúng/sai, để
củng cố bài học. 
(- Raise multiple-choice questions and correct/false
statements, to reinforce the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions, and exchange
knowledge with lecturers. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

3 CHƯƠNG III. PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN
SỰ

 A. Pháp luật Dân sự
 I. Những quy định chung của pháp luật dân sự

 1. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự
 2. Chủ thể của quan hệ pháp luật Dân sự

 3. Tài sản trong Luật Dân sự
 4. Giao dịch dân sự

 5. Đại diện
 6. Thời hạn, thời hiệu 

(CHAPTER III. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURES
 A. Civil Law

 I. General provisions of civil law
 1. Basic principles of Civil Law

 2. Subjects of civil legal relations 
 3. Property in Civil Law 

 4. Civil transactions
 5. Representation

 6. Duration, prescription)

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. - Hướng
dẫn sinh viên làm Bài tập lớn. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students. - Guide students to do the big
exercise.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Thực hiện bài tập tại lớp. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Do the exercises in class.)

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài tập tại lớp. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Do the exercises in class.)

L.O.2.2 [ A.O.2 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài tập tại lớp. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Do the exercises in class.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

4 CHƯƠNG III. PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN
SỰ (tiếp theo)

 A. Pháp luật Dân sự 
 II. Những chế định cụ thể của pháp luật dân sự

 1. Quyền đối với tài sản
 2. Nghĩa vụ dân sự

 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 3. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự

 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 4. Hợp đồng dân sự

 5. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 6. Thừa kế di sản

 7. Vấn đề khác
 (Sinh viên tự nghiên cứu) 

(CHAPTER III. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURES
(continue)

 A. Civil Law 
 II. Specific provisions of civil law

 1. Right to property
 2. Civil obligations (students self-study)

 3. Ensuring performance of obligations (students self-study)
 4. Civil contracts

 5. Compensation for damage outside the contract
 6. Inheritance

 7. Other problems (students self-study))

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
(- Lecture and show lesson slides. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. -
Hướng dẫn sinh viên làm Bài tập lớn. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students. - Guide students to do the big
exercise.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự Nghiên cứu
giáo trình nội dung sau: Nghĩa vụ dân sự (tr.99 - 100),
Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự (tr.101- 103), Hợp
đồng dân sự (tr.103-105), vấn đề khác (tr.110-111). +
Sinh viên sẽ nghiên cứu trước các nội dung sẽ học
trong tuần thứ 5. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Students
study the curriculum by themselves: Civil obligations
(p.99 - 100), Ensuring the performance of civil
obligations (p.101-103), Civil contract (p.103-105),
other matter (p.110-111) + Students will study in
advance the content they will learn in the 5th week. )

L.O.2.1 [ A.O.2 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài tập tại lớp. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Do the exercises in class.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

5 CHƯƠNG III. PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN
SỰ (tiếp theo)

 B. Pháp luật Tố tụng Dân sự
 I. Những quy định chung của pháp luật Tố tụng Dân sự

 1. Các nguyên tắc cơ bản
 2. Chủ thể tham gia tố tụng

 3. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự của Toà án
Nhân dân

 4. Thẩm quyền giải quyết các yêu cầu dân sự của Toà án
Nhân dân

 II. Các thủ tục tố tụng
 (Sinh viên tự nghiên cứu)

 1. Thủ tục sơ thẩm vụ việc dân sự
 2. Thủ tục phúc thẩm vụ việc dân sự

 3. Thủ tục tố tụng đặc biệt 
(CHAPTER III. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURES
(continue)

 B. Civil Procedure Law 
 I. General provisions of civil procedure law

 1. Basic principles
 2. Subjects participating in the proceedings

 3. Competence to settle civil lawsuits of the People's Court
 4. Competence to settle civil matters of the People's Court

 II. Procedures (students self-study)
 1. First-instance procedures

 2. Appellate procedures
 3. Special procedures)

L.O.3.2 [ A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. - Hướng
dẫn sinh viên làm Bài tập lớn. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students. - Guide students to do the big
exercise.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình
về: Các nguyên tắc cơ bản (tr.112-114), Các thủ tục tố
tụng (tr.120- 126). + Sinh viên sẽ nghiên cứu trước các nội
dung sẽ học trong tuần thứ 6. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Students self-
study the textbook on: Basic principles (p.112-114), Legal
proceedings (p.120-126). + Students will study in advance
the content they will learn in the 6th week.)

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. -
Hướng dẫn sinh viên làm Bài tập lớn. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students. - Guide students to do the big
exercise.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

6 CHƯƠNG IV. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
 I. Những vấn đề chung

 1. Những vấn đề được quy định trong pháp luật lao động
 2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động Việt Nam

 II. Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật lao
động
1. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghề

 2. Hợp đồng lao động
 3. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thoả

ước lao động tập thể
 (Sinh viên tự nghiên cứu)

 4. Tiền lương, tiền thưởng
 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 (Sinh viên tự nghiên cứu)
 6. Kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất

 7. Bảo hiểm xã hội
 (Sinh viên tự nghiên cứu) 

 8.Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động
 (Sinh viên tự nghiên cứu) 

(CHAPTER IV. LABOR LAW
 I. General provisions

 1. Issues specified in the labor law
 2. Basic principles of Vietnamese labor law

 II. Basic issues
 governed by labor law

 1. Apprenticeship, training, Vocational skills training
 2. Labor contract

 3. Dialogue at workplace, collective bargaining and
Collective labor Agreements (students self-study)

 4. Wages, Bonuses (students self-study)
 5. Working time, rest time (students self-study)

 6. Labor discipline and material responsibilities
 7. Social insurance (students self-study)

 8. Settlement of labor Disputes (students self-study))

L.O.1.2 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho sinh viên. - Hướng
dẫn sinh viên làm Bài tập lớn. 
(- Lecture and show lesson slides. - Guide and assign
exercises to students. - Guide students to do the big
exercise.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.2.2 [ A.O.2 ]
Lec: - Listen to lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturers. 
(- Ask students questions about the content of the
lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Phát vấn trắc nghiệm và nhận định đúng/sai, để
củng cố bài học. 
(- Raise multiple-choice questions and correct/false
statements, to reinforce the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu
vấn đề: Những vấn đề chung pháp luật lao động
(tr.128-129), Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kĩ
năng nghề (tr.129-130), Đối thoại tại nơi làm việc,
thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể
(tr.136-138), Bảo hiểm xã hội (tr.142-143), Tranh chấp
và giải quyết tranh chấp lao động (tr.143-147). + Sinh
viên sẽ nghiên cứu trước các nội dung sẽ học trong
tuần thứ 7. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Students do
their own research issues: General issues of labor law
(p.128-129), Vocational training, vocational training
and retraining to improve vocational skills (pp.129-
130), Dialogue in the workplace, collective bargaining
and collective bargaining agreements (p.136-138),
Social insurance (p.142-143), Labor disputes and
settlement (p.143-147). + Students will study in
advance the content they will learn in the second week
7.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

7 CHƯƠNG V. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH
SỰ

 A. Pháp luật Hình sự
 I. Khái niệm chung về Luật Hình sự

 1. Tội phạm
 2. Cấu thành tội phạm

 3. Các chế định liên quan đến việc thực hiện tội phạm
 4. Trách nhiệm hình sự và hình phạt

 5. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình
phạt; xóa án tích.

 II. Một số tội phạm trong Bộ luật Hình sự
 (Sinh viên tự nghiên cứu)

 1. Tội giết người
 2. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe

của người khác
 3. Tội cướp tài sản

 4. Tội trộm cắp tài sản
 5. Tội tham ô tài sản

 6. Tội nhận hối lộ
 7. Tội đưa hối lộ 

(CHAPTER V. CRIMINAL LAW AND CRIMINAL
PROCEDURES

 A. Criminal Law
 I. General concept of Criminal Law

 1. Crime
2. Crime Constituents
3. Provisions relating to crime 

 4. Criminal liability and punishment
 5. Measures to exempt or reduce criminal liability and

penalties; spent offences.
 II. Some crimes in the Criminal Law

 (Students do their own research)
 1. Crime of murder

 2. Crime of intentionally causing injury or causing harm to
the health of others

 3. Crime of robbery
 4. Crime of stealing property

 5. Crime of embezzlement of property
 6. Crime of taking bribes

 7. Crime of giving bribes)

L.O.1.2 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề để phân biệt tội
phạm với hành vi vi phạm pháp luật khác, những dấu hiệu
của tội phạm, cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự,
các hình phạt, xóa án tích. 
(Give lectures and combine presentations with lecture
slides. Raise questions to students about issues to
distinguish crime from other violations of the law, signs of
crime, criminal composition, criminal responsibility,
penalties, spent offences.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.3.1 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu
Giáo trình về nội dung các chế định liên quan đến việc
thực hiện tội phạm, các biện pháp miễn, giảm trách
nhiệm hình sự và hình phạt, một số tội phạm trong Bộ
Luật Hình sự (từ tr.159- 165). + Sinh viên đọc trước
nội dung Chương V (tiếp theo) gồm: khái quát, nhiệm
vụ của Luật Tố tụng Hình sự và thủ tục giải quyết vụ
án hình sự (từ tr.150-159). 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Students
self-study the Textbook on the content of regulations
related to the constituents of crimes, measures to
exempt and reduce criminal liability and penalties,
some crimes in the Criminal Law (from p. 159 -165).
+Students read in advance the content of Chapter V
(continued) including: overview, tasks of the Criminal
Procedure Law and procedures for solving criminal
cases (from page 150- 159).)

L.O.2.2 [ A.O.2 ]
Lec: - Phát vấn trắc nghiệm và nhận định đúng/sai, để
củng cố bài học. - Hướng dẫn sinh viên làm Bài tập
lớn. 
(- Raise multiple-choice questions and correct/false
statements to reinforce the lesson. - Guide students to
do the Couse Work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

8 CHƯƠNG V. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH
SỰ (tiếp theo)

 B. Pháp Luật Tố tụng Hình sự
 I. Khái quát về Luật Tố tụng Hình sự

 1. Khái niệm Luật Tố tụng Hình sự
 2. Chủ thể quan hệ pháp luật Tố tụng Hình sự

 II. Nhiệm vụ của Luật Tố tụng Hình sự
 III. Thủ tục giải quyết vụ án hình sự

 1. Khởi tố
 2. Điều tra 
 3. Truy tố

 4. Xét xử sơ thẩm
 5. Xét xử phúc thẩm

 6. Giám đốc thẩm và tái thẩm
 7. Thủ tục tố tụng đặc biệt 

(CHAPTER V. CRIMINAL LAW AND CRIMINAL
PROCEDURES (continued)

 B. Criminal Procedure Law
 I. Overview of Criminal Procedure Law

 1. Concept of Criminal Procedure Law
 2. Subjects of legal relations Criminal Procedure

 II. Duties of Criminal Procedure Law
 III. Procedures for dealing with criminal cases

 1. Accusation
 2. Investigation

 3. Prosecution
 4. First instance trial

5. Appellate trial
 6. Cassation and re-trial

 7. Special proceedings)

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Phát vấn trắc nghiệm và nhận định đúng/sai, để
củng cố bài học. 
(- Raise multiple-choice questions and correct/false
statements to reinforce the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu Giáo trình
về các nội dung: nhiệm vụ của Luật Tố tụng Hình sự, thủ
tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt (từ
tr.165-168). + Sinh viên đọc trước nội dung cơ bản của
Luật Phòng, chống tham nhũng trên Bkel. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Students self-
study the Textbook on the following contents: tasks of
Criminal Procedure Law, cassation and reopening
procedures and special proceedings (from pp.165-168). +
Students read in advance the basic content of the Law on
Anti-corruption on Bkel. )

L.O.2.1 [ A.O.2 ]
Lec: - Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên
quan đến khái niệm, chủ thể trong quan hệ pháp luật
Tố tụng Hình sự và các thủ tục giải quyết vụ án hình
sự. 
(- Raise questions to students about issues related to
concepts and subjects in the legal relationship of
Criminal Procedure and the procedures for dealing
with criminal cases.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

9 CHƯƠNG V. PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH
SỰ (tiếp theo)

 C. Luật Phòng, chống tham nhũng
 1. Phạm vi điều chỉnh

 2. Giải thích từ ngữ
 3. Các hành vi tham nhũng

 4. Những qui định về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng. 
(CHAPTER V. CRIMINAL LAW AND CRIMINAL
PROCEDURES (continued)

 C. Law on Anti-Corruption
 1. Scope

 2. Definition
 3. Acts of corruption

 4. Regulations on responsibilities for anti-corruption.)

L.O.3.1 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên quan
phạm vi điều chỉnh, các hành vi tham nhũng và những quy
định về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của Luật
Phòng, chống tham nhũng. - Phát vấn trắc nghiệm và nhận
định đúng/sai, để củng cố bài học. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides. - Raise questions to students about issues related to
the scope of regulation, corrupt acts and regulations on
anti-corruption responsibilities of the Anti-Corruption
Law - Raise multiple-choice questions and correct/false
statements, to reinforce the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu phần còn
lại trong Luật Phòng, chống tham nhũng trên Bkel. + Sinh
viên đọc trước nội dung các vấn đề chung của Pháp luật
hành chính và Tố tụng Hành chính (từ tr. 176-196). 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. Homework: + Students self-
study the rest of the Law on Anti-Corruption on Bkel. +
Students read in advance the content of general issues of
Administrative Law and Administrative Procedures (from
pp. 176-196). )

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên
quan phạm vi điều chỉnh, các hành vi tham nhũng và
những quy định về trách nhiệm phòng, chống tham
nhũng của Luật Phòng, chống tham nhũng. - Phát vấn
trắc nghiệm và nhận định đúng/sai, để củng cố bài học.
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides. - Raise questions to students about issues
related to the scope of regulation, corrupt acts and
regulations on anti-corruption responsibilities of the
Anti-Corruption Law. - Raise multiple-choice questions
and correct/false statements, to reinforce the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

10 CHƯƠNG VI. PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TỐ TỤNG
HÀNH CHÍNH

 A. Luật Hành chính Việt Nam
 I. Các vấn đề chung của Luật Hành chính

 1. Khái niệm Luật Hành chính
 2. Nguồn của Luật Hành chính
 II. Nội dung cơ bản của Luật Hành chính

 1. Cơ quan hành chính Nhà nước
 2. Công vụ, cán bộ, công chức, viên chức

 3. Cưỡng chế hành chính
 4. Thủ tục hành chính

 B. Pháp luật Tố tụng Hành chính Việt Nam
 (Sinh viên tự nghiên cứu)

 I. Các vấn đề chung của Luật Tố tụng Hành chính
 1. Khái niệm và các nguyên tắc của Luật Tố tụng Hành chính

 2. Vụ án hành chính
 3. Thẩm quyền xét xử

 4. Cơ quan, Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng
 II. Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

 1. Khởi tố
 2. Thụ lý vụ án

 3. Chuẩn bị xét xử
 4. Phiên tòa sơ thẩm

 5. Thủ tục phúc thẩm
 6. Giám đốc thẩm và tái thẩm

 7. Thi hành án hành chính 
(CHAPTER VI. ADMINISTRATIVE LAWS AND
ADMINISTRATIVE PROCEDURES LAW

 A. Administrative Law
 I. General issues of the Administrative Law

 1. Concept of Administrative Law
 2. Source of Administrative Law

 II. Basic content of Administrative Law
 1. State administrative agencies

 2. Officials, cadres, civil servants, public employees
 3. Administrative coercion

 4. Administrative Procedures
 B. Vietnam Administrative Procedure Law

 (students self-study)
 I. General Issues of the Administrative Procedure Law

 1. Concepts and principles of the Administrative Procedure
Law

 2. Administrative case
 3. Jurisdiction

 4. Agencies, procedureconducting persons, procedure
participants

 II. Procedures for handling administrative cases
 1. Prosecution

 2. Accepting the case
 3. Preparing for trial
 4. First instance court
 5. Appellate Procedures

 6. Cassation and retrial
 7. Execution of administrative judgments)

L.O.1.2 [ A.O.2 ]
Lec: - Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên quan
đến khái niệm, các nội dung cơ bản của pháp luật Hành
chính và Tố tụng Hành chính. 
(- Ask questions to students about issues related to
concepts and basic contents of Administrative Law and
Administrative Procedures.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. 
(Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.3.1 [ A.O.3 ]
Lec: - Phát vấn trắc nghiệm và nhận định đúng/sai, để
củng cố bài học. 
(- Ask multiple-choice questions and correct/false
statements, to reinforce the lesson.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu
Giáo trình về các nội dung: 1. Cơ quan hành chính nhà
nước, Công vụ, Cán bộ, công chức, viên chức (tr171-
186) 2. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án, cơ
quan, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng,
chứng minh và chứng cứ trong tố tụng hành chính
(tr.187-191) 3. Các nội dung về thủ tục giải quyết vụ án
hành chính (tr.191-195) + Sinh viên đọc trước nội dung
Chương VII Pháp luật Kinh doanh (tr.197-245) 
(Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. - Homework: + Students
self-study the Textbook on the following contents: 1.
Administrative agency state, civil service, cadres, civil
servants, public employees (p.171-186) 2.
Administrative adjudication competence of courts,
agencies, procedure-conducting persons, procedure
participants and witnesses evidence and evidence in
administrative proceedings (p.187-191) 3. Contents of
administrative case settlement procedures (p.191-195)
+ Students read the contents of Chapter VII of the
Business Law first (p.197-245))

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

11 CHƯƠNG VII. PHÁP LUẬT KINH DOANH
 A. Pháp luật doanh nghiệp

 I. Khái quát về pháp luật doanh nghiệp và các loại hình doanh
nghiệp

 1. Tổng quan về pháp luật doanh nghiệp
 2. Khái quát về các loại hình doanh nghiệp

 a. Khái niệm doanh nghiệp 
 b. Các loại hình doanh nghiệp

 c. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp
 II. Những vấn đề pháp lí cơ bản về các loại hình doanh

nghiệp
 (SV tự nghiên cứu)

 1. Doanh nghiệp tư nhân
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

 3. Công ty hợp danh 
 4. Công ty cổ phần

 III. Thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp và
chấm dứt doanh nghiệp

 (SV tự nghiên cứu)
 1. Thành lập doanh nghiệp 

 2. Tổ chức lại doanh nghiệp
 3. Chấm dứt doanh nghiệp

 B. Một số pháp luật kinh doanh khác
 (SV tự nghiên cứu)

 I. Pháp luật thương mại
 II. Pháp luật cạnh tranh
 III. Pháp luật ngân sách nhà nước

 IV. Pháp luật thuế 
 V. Pháp luật ngân hàng 

(CHAPTER VII. BUSINESS LAW
 A. Corporate law

 I. Overview of corporate law and types of enterprises
 1. Overview of corporate law

 2. Overview of enterprises types
 a. Enterprise concept

 b. Enterprises types 
 c. Basic rights and obligations of enterprises

 II. Basic legal issues about types of enpterprises
 (students self-study)

 1. Private enterprise
 2. Limited Liability Company

 3. Partnerships
 4. Joint Stock Company

 III. Corporate establishment, corporate reorganization and
corporate termination

 (students self-study)
 1. Establishment of an enterprise

 2. Enterprise reorganization
 3. Termination of enterprise
 B. Some other business laws
 (students self-study)

 I. Commercial Law
 II. Competition Law
 III. Law on state budget

 IV. Tax law
 V. Banking Law)

L.O.3.2 [ A.O.3 ]
Lec: - Trình chiếu các slide bài giảng kết hợp giao bài tập
về nhà để sinh viên tự nghiên cứu. 
(- Presenting lecture slides combined with homework
assignments for students to study on their own.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự nghiên cứu Giáo trình
về các nội dung của pháp luật thương mại, cạnh tranh,
ngân sách nhà nước, thuế, ngân hàng (tr.212-246). + Sinh
viên đọc trước nội dung Chương VII Pháp luật đất đai,
môi trường (tr.247-270). 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. Homework: + Students self-
study Textbooks on the contents of commercial law,
competition, state budget, tax, banking (p.212-246). +
Students read in advance the content of Chapter VII of the
Law on Land and Environment (pp.247-270).)

L.O.2.1 [ A.O.2 ]
Lec: - Đặt câu hỏi với sinh viên về những vấn đề liên
quan đến pháp luật doanh nghiệp. 
(- Raise questions to students about issues related to
corporate law.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

12 CHƯƠNG VIII. PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG
 A. Pháp luật Đất đai

 I. Tổng quan về Luật Đất đai
 II. Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai

 III. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
 (sinh viên tự nghiên cứu)

 1. Quyền của người sử dụng đất
 2. Nghĩa vụ của người sử dụng đất

 B. Pháp luật môi trường
 I. Tổng quan Luật Môi trường

 1. Khái niệm Luật Môi trường
 2. Những nguyên tắc của Luật Môi trường

 II. Những nội dung cơ bản của Luật Môi trường 
(CHAPTER VIII. LAW OF LAND, ENVIRONMENT

 A. Land Law
 I. Overview of Land Law

 II. The basic contents of the Land Law
 III. Rights and obligations of land users

 (student self-study)
 1. Rights of land users

 2. Obligations of land users
 B. Environmental Law

 I. Environmental Law Overview
 1. Environmental Law Concepts
 2. Principles of Environmental Law

 II. Basic contents of the Environmental Law)

L.O.3.2 [ A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Tổ chức và hướng dẫn sinh viên thảo luận. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides. - Organize and guide students to have discussions.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Về nhà: + Sinh viên tự đọc giáo trình liên
quan: pháp luật Đất đai (tr.247-260). + Đọc giáo trình các
phần liên quan: Những nội dung cơ bản Luật Môi trường
(tr.264-266). 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers. Homework: + Students read
related textbooks by themselves: Land law (pp.247-260).
+ Read the textbook with related sections: Basic contents
of Environmental Law (p.264-266). )

L.O.1.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Tổ chức và hướng dẫn sinh viên thảo luận. 
(- Give lectures and combine presentations with lecture
slides. - Organize and guide students to have
discussions.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturers.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20221 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.SP1007.12.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 2 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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