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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: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

  Course title: Scientific Socialism 

- Mã học phần (Course ID): SP1035 
- 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 (chấm máy)
 (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, Tòa nhà B4 - Phòng 205

Điện thoại (Phone number) 028-38647257 (5307)

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-
charge)

An Thị Ngọc Trinh
 

E-mail antrinh38@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, là kết quả của sự vận dụng thế giới
quan, phương pháp luận triết học Mác – Lênin và những học thuyết của kinh tế chính trị Mác - Lênin vào việc nghiên cứu quy luật tất yếu
của sự ra đời hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội
chủ nghĩa trên thế giới và trong đời sống hiện thực ở Việt Nam hiện nay.

The scientific socialism module is one of the three components of Marxism – Leninism, a result of applying the Marxist - Leninist
worldview, methodology and the doctrines of Marxist - Leninist political economy into studying the indispensable rule of the birth of the
socialist socio-economic form; Socio-political issues that are normative in the process of socialist revolution in the world and in real life
in Vietnam today.

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

a. Giáo trình chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị),
Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

b. Tài liệu tham khảo

[1]. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, (2003), Giáo
trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[2]. Bộ Giáo dục – Đào tạo, (2006), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Dùng trong các trường đại học, cao đẳng, Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội.

[3]. An Thị Ngọc Trinh, (2017), Xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Đại học sư phạm, Thành phố Hồ Chí Minh.

a.    Textbooks:

Ministry of Education and Training, (2021). Scientific Socialism Coursebook (for higher education – not majoring in Political Science).
National Politics Publisher, Hanoi.

b.     References:

[1]. The Central Council’s direction on the compilation of national textbook of Marxist-Leninist science courses, Ho Chi Minh's Ideology,
(2003), Marxist-Leninist Philosophy Coursebook, National Politics Publisher, Hanoi.
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[2]. Ministry of Education and Training, (2006), Scientific Socialism Coursebook – Used in universities, colleges, National Politics
Publisher, Ha Noi.

[3]. An Thi Ngoc Trinh, (2017), Building contemporary family culture in Vietnam, University of Education Publishing House, Ho Chi
Minh City.

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

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

- Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa
Mác-Lênin.

 
- Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề
chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói
chung.

- Knowledge : Students acquire the most basic, fundamental knowledge about scientific socialism, one of the three constituent parts of
Marxism-Leninism

- Skills: Students improve their practical knowledge and ability to apply the above knowledge to the consideration and evaluation of the
country's socio- political issues related to socialism and the path. to socialism in our country.

- Attitude: Students have political attitudes and correct ideas about the subject of socialist science in particular and the ideological
foundation of our Communist Party of Vietnam in general.

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

L.O.1 - Hiểu và nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học 
             (Understand and master the most basic, fundamental knowledge of scientific socialism.)

L.O.1.1 - Hiểu, biết và trình bày được những khái niệm, nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội khoa
học và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

             (To understand, master the basic concepts and categories of scientific socialism; the basic perspective of Marxism and
Leninism about scientific socialism and normative socio-political issues in the process of socialist revolution. )
L.O.1.2 - Phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới và ở
Việt Nam hiện nay. 

             (To have the capacity to analyze normative socio-political issues in the process of socialist revolution and the application
in Vietnam.)

L.O.2 - Nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức của môn học vào việc xem xét, đánh giá những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước 

             (Enhance realistic ability and the capacity to apply knowledge of the subject to the consideration and assessment of socio-
political issues of the country)

L.O.2.1 - Rèn luyện năng lực tư duy độc lập, kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu nội dung
môn học. 

             (To form independent thinking for research, the ability to identify and solve socio-political issues of the country. )
L.O.2.2 - Vận dụng kiến thức đã học để xem xét, giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra hiện nay. 

             (To apply the basic learned knowledge in analysing the socio-political, economic and cultural issues in accordance with
guidelines, policies and laws. )

L.O.3 - Xây dựng niềm tin, có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư
tưởng của Đảng ta nói chung 

             (Building trust, right political attitudes and ideas about scientific socialism module in particular and the Party’s ideology in
general)
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L.O.3.1 - Có thái độ tích cực, hành vi đúng đắn trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 
            (To have positive attitude, proper behavior in perception and practical action.)
L.O.3.2 - Có ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm công dân Việt Nam; bảo vệ và phổ biến những quan điểm của chủ
nghĩa Mác – Lênin. 
            (To have sense of organization, discipline, and a sense of responsibility is a Vietnamese citizen; defend and popularize
the views of Marxism-Leninism)

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 - Nghe giảng và tham
gia xây dựng bài (Listen to
lectures and participate in
lesson development)

- Giảng viên thuyết giảng. - Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học và tích cực phát biểu
xây dựng bài học. (- Lecturers give lectures. - Students participate fully in the lessons,
actively speak to build the lesson.)

AIC-Hoạt
động trong
lớp (Acitvity
in class )

A.O.2 - Thực hiện bài tập
trên lớp (Do the exercises in
class)

Sinh viên tiến hành thảo luận, thuyết trình nhóm theo chủ đề GV yêu cầu; làm bài tập trắc
nghiệm củng cố kiến thức đã học của chương (Students conduct discussions and group
presentations on topics requested by the teacher; Do multiple-choice exercises to
consolidate what you've learned in the chapter)

GHW-Bài
tập nhóm về
nhà (Group
homework )

A.O.3 - Thực hiện bài tập
lớn (Do a coursework)

Sinh viên chọn đề tài, tổ chức phân công thực hiện, sưu tầm tài liệu làm bài tập lớn dưới
sự hướng dẫn của giảng viên. (Students choose topics, organize assignments, collect
materials to do major exercises under the guidance of lecturers.)

EXM-Thi
cuối kỳ
(Final exam
)

A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final
exam)

Sinh viên dựa vào nội dung ôn tập của môn học, thực hiện ôn luyện, tham gia và làm tốt
bài thi (Students rely on the review content of the subject, practice, participate and do
well in the exam)

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, biết và trình bày được những khái niệm, nội dung cơ
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội khoa học và
con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. (To understand,
master the basic concepts and categories of scientific socialism;
the basic perspective of Marxism and Leninism about scientific
socialism and normative socio-political issues in the process of
socialist revolution. )

A.O.1-Nghe giảng và tham gia xây dựng bài (Listen to lectures and
participate in lesson development) 

 A.O.2-Thực hiện bài tập trên lớp (Do the exercises in class) 
 A.O.3-Thực hiện bài tập lớn (Do a coursework) 

 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.1.2-Phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra
đối với tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới và ở
Việt Nam hiện nay. (To have the capacity to analyze normative
socio-political issues in the process of socialist revolution and the
application in Vietnam.)

A.O.1-Nghe giảng và tham gia xây dựng bài (Listen to lectures and
participate in lesson development) 

 A.O.2-Thực hiện bài tập trên lớp (Do the exercises in class) 
 A.O.3-Thực hiện bài tập lớn (Do a coursework) 

 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.2.1-Rèn luyện năng lực tư duy độc lập, kỹ năng làm việc cá
nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu nội dung
môn học. (To form independent thinking for research, the ability to
identify and solve socio-political issues of the country. )

A.O.3-Thực hiện bài tập lớn (Do a coursework) 
 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

L.O.2.2-Vận dụng kiến thức đã học để xem xét, giải quyết những
vấn đề do thực tiễn đặt ra hiện nay. (To apply the basic learned
knowledge in analysing the socio-political, economic and cultural
issues in accordance with guidelines, policies and laws. )

A.O.3-Thực hiện bài tập lớn (Do a coursework) 
 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

L.O.3.1-Có thái độ tích cực, hành vi đúng đắn trong nhận thức và
hoạt động thực tiễn. (To have positive attitude, proper behavior in
perception and practical action.)

A.O.1-Nghe giảng và tham gia xây dựng bài (Listen to lectures and
participate in lesson development) 

 A.O.2-Thực hiện bài tập trên lớp (Do the exercises in class) 
 A.O.3-Thực hiện bài tập lớn (Do a coursework) 

 
L.O.3.2-Có ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm công dân
Việt Nam; bảo vệ và phổ biến những quan điểm của chủ nghĩa
Mác – Lênin. (To have sense of organization, discipline, and a
sense of responsibility is a Vietnamese citizen; defend and
popularize the views of Marxism-Leninism)

A.O.1-Nghe giảng và tham gia xây dựng bài (Listen to lectures and
participate in lesson development) 

 A.O.2-Thực hiện bài tập trên lớp (Do the exercises in class) 
 A.O.3-Thực hiện bài tập lớn (Do a coursework) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Để đảm bảo kết quả học tập, sinh viên phải:

- Có giáo trình chính của môn học;

- Nghiên cứu tài liệu, xem Video Clip bài giảng trên BK-Elearning trước khi lên lớp;

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng trên lớp;

- Sinh viên làm bài tập lớn, báo cáo kết quả làm việc nhómvà thảo luận trên lớp...

- Hoàn thành tất cả các bài kiểm tra trắc nghiệm trên BK-Elearning (đạt yêu cầu 50%).

To ensure academic performance, students must:

          - Have the coursebook;

          - Study the learning materials before attending class;

          - Participate in all classroom lectures;

          - Finish the coursework, report and classroom discussion…

          - Complete all multiple choice tests on BKElearning

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)

01 Giới thiệu về môn học:
 - Các vấn đề liên quan đến môn học.

 - Cách thức dạy và học.
 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA

HỌC
 1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học

 1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 1.2 Vai trò của C.Mác và Ph.Ăngghen. 

(Introduction of the module:
 - Information related to the module. 

 - Teaching and learning methods.
 CHAPTER 1: INTRODUTION TO SCIENTIFIC SOCIALISM

 1. The birth of Scientific socialism
 1.1. Historical background of the birth of Scientific socialism

 1.2. The role of Karl Marx and Friedrich Engels)

L.O.1.1 [ A.O.3 , A.O.4 , A.O.2 , A.O.1 ]
Lec: - Giảng viên giới thiệu gắn gọn về bản thân. - Giới
thiệu đề cương môn học, tài liệu học tập, cách thức đánh
giá môn học. - Phổ biến quy định chung của lớp học. -
Hướng dẫn cách thức thực hiện bài tập lớn; cho sinh viên
lập nhóm, bốc thăm chủ đề. - Giảng bài và kết hợp trình
chiếu các slide bài giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh
viên 
(- Give a brief self-introduction - Present detailed outline
of the module, learning materials, forms of module
evaluation - Present general rules - Give instructionS on
how to do the coursework; let students randomly draw
topics - Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Nghe phổ biến đề cương môn học, quy định và cách
thức đánh giá môn học - Trao đổi những thắc mắc với
giảng viên, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng
viên. - Lập nhóm, bốc thăm chủ đề Bài tập lớn * Về nhà: -
Đọc giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học chương 1 (phần
tiếp theo) 
(- Listen to the presentation on detailed module outline,
rules and methods of doing group assignments - Exchange
questions with lecturer, answer questions and discuss the
knowledge with lecturer. - Form groups, elect group
leaders, draw topics * At home: - Study chapter 1 in the
Scientific Socialism coursebook (conts))

L.O.2.1 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

02 CHƯƠNG 1: (tt)
 2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa

học
 2.1 C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa

học
 2.2 V.I.Lênin vận dụng và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa

học trong điều kiện mới
 2.3 Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa xã hội

khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay
 3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu

Chủ nghĩa xã hội khoa học
 3.1 Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học

 3.2 Phương pháp nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
 3.3 Ý nghĩa của việc nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa

học 
(CHAPTER 1: INTRODUTION TO SCIENTIFIC
SOCIALISM (Conts)

 2. Basic development stages of scientific socialism
 2.1 Karl Marx and Friedrich Engels developed scientific

socialism
 2.2. V.I.Lenin applied and developed scientific socialism in

new condition
 2.3. V.I.Lenin applied and developed scientific socialism in

new condition
 3. Object, methodology and meaning of Scientific socialism

research
 3.1 Object of Scientific socialism research 

 3.2 Methodology of Scientific socialism research
 3.3 Meaning of Scientific socialism research)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Hướng dẫn các
nhóm sinh viên thực hiện Đề cương Bài tập lớn theo từng
chủ đề 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions - Guide groups of students to perform an essay
outlines for each topic)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ nghĩa xã hội
khoa học chương 2 - Làm việc nhóm - Tìm hiểu và nghiên
cứu các tài liệu liên quan đến chủ đề Bài tập lớn - Nghe
giảng viên hướng dẫn cách thức viết đề cương Bài tập lớn
theo từng chủ đề 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss the
knowledge with lecturer. * At home: - Study chapter 2 in
the the Scientific Socialism coursebook - Working group -
Learn and study materials related to the topic of essay -
Listen to the leature guide how to write the essay outline
for each topic)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

03 CHƯƠNG 2:
 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

 1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp
công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân

 1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân
 1.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 1.3 Những điều kiện quy định và thực hiện sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân

 2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân hiện nay

 2.1 Giai cấp công nhân hiện nay
 2.2 Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên

thế giới hiện nay 
(CHAPTER 2: HISTORIC MISSION OF THE WORKING
CLASS

 1. Conception and world-wide historic mission of working
class
1.1.Conception and characteristics of working class

 1.2. Content and features of working class’s historic mission
 1.3 Subjective and objective factors determining the

completion of working class’s historic mission
 2. Working class and the accomplishment of working class’s

historic mission in the present era
 2.1. Basic features of the present era

 2.2. Conception of working class in the present era
 2.3. Accomplishment of working class’s historic mission in

the present era)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Hướng dẫn các
nhóm sinh viên thực hiện Đề cương Bài tập lớn theo từng
chủ đề - Đánh giá kết quả thuyết trình của nhóm sinh viên.
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions - Guide groups of students to perform an essay
outlines for each topic - Give comments, evaluate
students’ assignment performance )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo thứ tự
đề tài đã bốc thăm (trình bày nội dung, liên hệ vận dụng
và thiết kế trò chơi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm,...) * Về
nhà: - Đọc giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học chương 2
- Làm việc nhóm, tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên
quan đến chủ đề Bài tập lớn - Viết Đề cương Bài tập lớn
theo chủ đề đã bốc thăm - Thực hiện Bài tập 1: Tìm hiểu
quan điểm về giai cấp công nhân hiện nay (công nhân cổ
trắng, công nhân cổ xanh,…) 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss the
knowledge with lecturer. - Make group presentation in the
drew order (present the content, apply and design
multiple-choice games, answer questions from lecturer
and classmates…) * At home: - Study chapter 2 in the the
Scientific Socialism coursebook -Learn and study
materials related to the topic of essay - Write the essay
outline - Do Assignment 1: Research on the contemporary
working-class perspectives (white-collar workers, blue-
collar workers, ...))

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

04 CHƯƠNG 2: (tt)
 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

 3.1 Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam
 3.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt

Nam hiện nay
 3.3 Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng

giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN

 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ đến việc xây
dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
(CHAPTER 2: HISTORIC MISSION OF THE WORKING
CLASS (cont.)

 3. Historic mission of Vietnamese working class
 3.1 Features of Vietnamese working class

 3.2 Historic mission of Vietnamese working class during
revolution periods

 3.3 Current orientation in building Vietnamese working class
 Essay Topic

 The historical mission of the working class. Relating to the
construction of the Vietnamese working class in the cause of
industrialization and modernization of the country)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

05 CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ
ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 1. Chủ nghĩa xã hội
 1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã

hội cộng sản chủ nghĩa
 1.2. Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội

 1.3. Những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội
 2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 2.1 Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội

 2.2 Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 3. Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 3.1 Đặc điểm quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa

 3.2 Những đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội và phương hướng
xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN
 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam. 
(CHAPTER 3: SOCIALISM AND THE PERIOD OF
TRANSITION TO SOCIALISM

 1. Socialism
 1.1. Socialism - the first stage of communist socio-economic

form
 1.2. Condtions for the birth of socialism

 1.3. Basic characteristics of socialism
 2. Transition period to socialism

 2.1. Objective inevitability of the transition period to
socialism

 2.2. Features of the transition period to socialism
 3. Transtion to socialism in Vietnam

 3.1 Transition to socialism skipping capitalism 
 3.2 Characteristics of socialism and the directions of building

socialism in Vietnam today
 Essay Topic

 The Marxist-Leninist perspective on the transition to
socialism. Related to the period of transition to socialism in
Vietnam.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Đánh giá kết quả
thuyết trình của nhóm sinh viên. - Đôn đốc sinh viên thực
hiện Bài tập lớn 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions - Give comments, evaluate students’ assignment
performance - Urging students to implement the essay)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo thứ tự
đề tài đã bốc thăm * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ nghĩa
xã hội khoa học chương 4. - Làm việc nhóm, tìm hiểu và
nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chủ đề Bài tập lớn,
thực hiện Bài tập lớn - Thực hiện Bài tập 3: Tại sao nói
quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ
nghĩa ở Việt Nam là một tất yếu khách quan? HOÀN
THÀNH BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HẾT
CHƯƠNG 3 TRÊN BKEL 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss the
knowledge with lecturer. - Make group presentation in the
drew order * At home: - Study chapter 4 in the the
Scientific Socialism coursebook -Working group; Learn
and study materials related to the topic of essay, write the
essay - Do Assignment 3: Distinguish socialism and
communism? COMPLETE THE MULTIPLE-CHOICE
TEST CHAPTER 3 ON BKEL)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

06 CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. Dân chủ và dân chủ Xã hội chủ nghĩa
 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ.

 1.2 Dân chủ Xã hội chủ nghĩa
 2. Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước Xã hội chủ

nghĩa.
 2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ Xã hội chủ nghĩa và nhà nước

Xã hội chủ nghĩa. 
(CHAPTER 4: DEMOCRATIC SOCIALISM AND
SOCIALIST STATE

 1. Democracy and democratic socialism 
 1.1. Democracy and the birth and development of democracy

 1.2. Democratic socialism
 2. Socialist state

 2.1 The birth, nature and function of socialist state 
2.2 The relationship between democratic socialism and
socialist state)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. )

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Đánh giá
kết quả thuyết trình của nhóm sinh viên. - Đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Bài tập lớn của nhóm sinh viên.
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Give comments, evaluate students’
assignment performance - Review and evaluate student
performance. - Urging students to implement the essay)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo
thứ tự đã bốc thăm * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ
nghĩa xã hội khoa học chương 4 (tt) - Làm việc nhóm,
tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chủ
đề Bài tập lớn, thực hiện Bài tập lớn. 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Make group presentation
in the drew order * At home: - Study chapter 4 in the
the Scientific Socialism coursebook (cont) - Working
group; Learn and study materials related to the topic
of essay, write the essay)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

07 CHƯƠNG 4: (tt)
 3. Dân chủ Xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền Xã hội

chủ nghĩa ở Việt Nam
 3.1 Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 3.2 Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 3.3 Phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước

pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN

 Nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Liên hệ trách nhiệm của sinh
viên trong việc góp phần hoàn thiện nhà nước Xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân, vì dân trong công cuộc đổi mới ở Việt
Nam. 
(CHAPTER 4 (cont)

 3. Building a democratic socialism and a socialist rule of law
state in Vietnam

 3.1 Democratic socialism in Vietnam
 3.2 Socialist rule of law State of Vietnam

 3.3 Current democracy promotion and the building of
Socialist rule of law State in Vietnam

 Essay Topic
 Socialist State. Relate students' responsibilities in

contributing to perfecting the socialist state of the people, by
the people, for the people in the renovation process in
Vietnam.)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Đánh giá
kết quả thuyết trình của nhóm sinh viên. - Đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Bài tập lớn của nhóm sinh viên.
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Give comments, evaluate students’
assignment performance - Review and evaluate student
performance. - Urging students to implement the essay)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo
thứ tự đã bốc thăm * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ
nghĩa xã hội khoa học chương 5 - Làm việc nhóm, tìm
hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chủ đề
Bài tập lớn, thực hiện Bài tập lớn - Thực hiện Bài tập
4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa dân chủ Xã hội chủ
nghĩa và nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA TRẮC
NGHIỆM HẾT CHƯƠNG 4 TRÊN BKEL 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Make group presentation
in the drew order * At home: - Study chapter 5 in the
the Scientific Socialism coursebook - Working group;
Learn and study materials related to the topic of essay,
write the essay - Do Assignment 4: Why is it said that
the transition to socialism skipping capitalism in
Vietnam is objectively inevitable? COMPLETE THE
MULTIPLE-CHOICE TEST CHAPTER 4 ON BKEL)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

08 CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN
MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội

 1.1 Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ
cấu xã hội.

 1.2 Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội

 3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 3.1 Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên Chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

 3.2 Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN
 Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội. Liên hệ với trách nhiệm của sinh viên trong
việc góp phần củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân ở Việt Nam hiện nay. 
(CHAPTER 5: SOCIAL – CLASS STRUCTURE AND CLASS
ALLIANCE IN THE TRANSITION PERIOD TO SOCIALISM

 1. Social – class structure in the transition period to
socialism

 1.1.Concept and position of social-class structure in social
structure 

 1.2. The change of social-class structure in the transition
period to socialism

 2. Class alliance in the transition period to socialism
3.Social-class structure and class alliance in the transition
period to socialism

 3.1 Social-class structure in the transition period to socialism
in Vietnam

 3.2 Class alliance in the transition period to socialism in
Vietnam

 Essay Topic
 Class Alliance in the transition to socialism. Related to the

responsibility of students in contributing to consolidating and
strengthening the building of the great unity block in Vietnam
today.)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Đánh giá
kết quả thuyết trình của nhóm sinh viên. - Đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Bài tập lớn của nhóm sinh viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Give comments, evaluate students’
assignment performance - Review and evaluate student
performance. - Urging students to implement the essay)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo
thứ tự đã bốc thăm * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ
nghĩa xã hội khoa học chương 6 - Làm việc nhóm, tìm
hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chủ đề
Bài tập lớn, thực hiện Bài tập lớn HOÀN THÀNH BÀI
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HẾT CHƯƠNG 5
TRÊN BKEL 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Make group presentation
in the drew order * At home: - Study chapter 5 in the
the Scientific Socialism coursebook (cont) - Working
group; Learn and study materials related to the topic
of essay, write the essay COMPLETE THE
MULTIPLE-CHOICE TEST CHAPTER 5 ON BKEL)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

09 CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 1.1 Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc

 1.2 Chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc
 1.3 Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN
 Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Liên hệ với vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay. 
(CHAPTER 6: ETHNICITY AND RELIGION ISSUES IN
THE TRANSITION PERIOD TO SOCIALISM

 1. Ethnicity issues in the transition period to socialism
 1.1 Marxism-Leninism on ethnicity issues

 1.2 Ethnicity issues and ethnicity relations in Vietnam
 1.3 Ethnicity and ethnic relations in Vietnam

 Essay Topic
 The national problem in the period of transition to socialism.

Related to ethnic issues in Vietnam today.)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Nhận xét,
đánh giá việc thực hiện bài tập của sinh viên - Đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện Bài tập lớn của nhóm sinh
viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Give comments, evaluate students’
assignment performance - Review and evaluate student
performance. - Urging students to implement the essay)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ nghĩa
xã hội khoa học chương 6 (phần tiếp theo) - Làm việc
nhóm, tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến
chủ đề Bài tập lớn, chuẩn bị nộp thực Bài tập lớn -
Thực hiện Bài tập 5: Tìm hiểu tên và giới thiệu về đặc
trưng của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Make group presentation
in the drew order * At home: - Study chapter 6 in the
the Scientific Socialism coursebook (cont) - Working
group; Learn and study materials related to the topic
of essay, write the essay - Do Assignment 5: Research
on the names and present the characteristics of current
ethnic minorities in Vietnam)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

10 CHƯƠNG 6: (tt)
 2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 2.1 Chủ nghĩa Mác –Lênin về vấn đề tôn giáo
 2.2 Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng,

Nhà nước ta hiện nay
 3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam

 3.1 Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
 3.2 Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở

Việt Nam hiện nay
 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN

 Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Liên hệ các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 
(CHAPTER 6 (cont)

 2. Religion issues in the transition period to socialism
 2.1 Marxism-Leninism on religion issues

 2.2 Religions in Vietnam and current religion policies of
Party and Government

 3. The relationship between ethnicity and religion in Vietnam
 3.1 Features of ethnicity and religion relationship in Vietnam
 3.2 Orientation to resolve ethnicity and religion relation in

Vietnam today
 Essay Topic

 Religious issues in the transition to socialism. Relating to
religious issues in Vietnam today)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Đánh giá
kết quả thuyết trình của nhóm sinh viên. - Thu Bài tập
lớn của nhóm sinh viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Give comments, evaluate students’
assignment performance - Review and evaluate student
performance. - Collect the essay Student’s group)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo
thứ tự đã bốc thăm - NỘP BÀI TẬP LỚN * Về nhà:
Đọc giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học chương 7
HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
HẾT CHƯƠNG 6 TRÊN BKEL 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Make group presentation
in the drew order - SUBMIT THE ESSAY STUDENT’S
GROUP * At home: Study chapter 7 in the the
Scientific Socialism coursebook COMPLETE THE
MULTIPLE-CHOICE TEST CHAPTER 6 ON BKEL)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

11 CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ
ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình
 1.1. Khái niệm gia đình

 1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội
 1.3. Chức năng cơ bản của gia đình
 2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội
 2.1 Cơ sở kinh tế - xã hội

 2.2 Cơ sở chính trị - xã hội
 2.3 Cơ sở văn hóa

 2.4 Chế độ hôn nhân tiến bộ 
(CHAPTER 7: FAMILY ISSUES IN THE TRANSITION
PERIOD TO SOCIALISM

 1. Concept, position and function of family:
 1.1 Concept of family

 1.2 Position of family in society
 1.3 Basic function of family

 2. Basis of building family in the transition period to
socialism

 2.1 Socio-political basis
 2.2 Socio-economic basis
 2.3 Cultural basis

 2.4 Progressive marriage policy)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Đánh giá
kết quả thuyết trình của nhóm sinh viên. - Nhận xét,
đánh giá việc thực hiện bài tập của sinh viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Give comments, evaluate students’
assignment performance - Comment, edit the Essay
Outline of students)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Thực hiện bài thuyết trình nhóm theo
thứ tự đã bốc thăm * Về nhà: - Đọc giáo trình Chủ
nghĩa xã hội khoa học chương 7 (tt) - Thực hiện Bài
tập 6: Phân biệt gia đình văn hóa và văn hóa gia đình,
liên hệ với văn hóa gia đình ở Việt Nam 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Make group presentation
in the drew order * At home: - Study chapter 7 in the
the Scientific Socialism coursebook (cont.) - Do
Assignment 6: Distinguish between cultured family and
family culture, make a connection with family culture
in Vietnam)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

12 CHƯƠNG 7: ( tt)
 3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội
 3.1 Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội.
 3.2 Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình

Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN

 Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Liên hệ với những biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay. 

 ÔN TẬP THI CUỐI KỲ 
(CHAPTER 7 (cont)

 3. Building family in Vietnam in the transition period to
socialism:

 3.1 Factors influencing Vietnamese families in the transition
period to socialism

 3.2 Transformation of Vietnamese families in the transition
period to socialism

 3.3 Basic orientation to build and develop Vietnamese
families in the transition period to socialism

 Essay Topic
 Family problems in the transition to socialism. Relating to

family changes in Vietnam today.
 REVISION FOR FINAL EXAM)

L.O.2.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students recall
questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời câu
hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions and
discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên. 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions)
Stu: - Trao đổi những thắc mắc với giảng viên, trả lời
câu hỏi và trao đổi kiến thức với giảng viên. 
(- Exchange questions with lecturer, answer questions
and discuss the knowledge with lecturer.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. - Đặt câu hỏi phát vấn với sinh viên - Thông báo
nội dung ôn tập và giải đáp những thắc mắc của sinh
viên - Công bố điểm quá trình cho sinh viên 
(- Lecture and show the lesson slides - Ask students
recall questions - Announce the content of the review
and answer the questions of the students - Publication
of process scores for students)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. - Nghe giảng viên ôn tập và trao đổi
những thắc mắc về nội dung ôn tập cần được giải đáp.
HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
HẾT CHƯƠNG 7 TRÊN BKEL Ôn tập thi cuối kỳ. 
(- Listen to the lecture, answer questions and discuss
the knowledge with lecturer. - Listen to the lesson
revision from lecturer and raise questions about
revision content COMPLETE THE MULTIPLE-
CHOICE TEST CHAPTER 7 ON BKEL Revise the
lessons for the final exam )

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.SP1035.6.1 
- 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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