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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 
  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
1. Thông tin về môn học 

1.1 Tên môn học: Pháp luật đại cương  - Mã môn học:GLAW1201 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3 Số tín chỉ: 2 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Môn học trình bày những khái niệm cơ bản về Nhà nước và pháp luật, bao gồm: 

 Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, chức năng của Nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức 
nhà nước và phân tích cấu trúc của bộ máy Nhà nước, chức năng và thẩm quyền của các cơ 
quan nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam. 

 Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của pháp luật, kiểu pháp luật, quy phạm pháp luật, 
quan hệ pháp luật, ý thức và thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, và 
Hình thức pháp luật. 

 Giới thiệu khái quát về hệ thống php luật v các ngành luật trong hệ thống Pháp luật 
của Nhà nước Việt Nam, trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Hình 
sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật dân sự và Luật Tố tụng dân sự, Luật lao động, luật Hôn nhân 
và gia đình. 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp 
luật, đặc biệt những nội dung tổng quát về bộ máy nhà nước Việt Nam; khái quát chung về 
hệ thống pháp luật Việt Nam. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

 Kiến thức: 

Cung cấp kiến nội dung kiến thức chủ yếu của các ngành luật nền tảng quan trọng 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự, Lao động 
và Hôn nhân và gia đình. Nhằm tạo cơ sở để người học tiếp tục tìm hiểu các môn học pháp 
luật chuyên ngành. 

 Kỹ năng:  



2 

Những kiến thức cơ bản trong môn học này giúp người học phân biệt tính hợp pháp 
trong các hành vi  xử lý các vấn đề có liên quan pháp luật tại nơi mình cư trú, học tập và 
làm việc.  

Biết sử dụng kiến thức đã học để phát triển các kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, 
bình luận, hệ thống hóa và đánh giá các vấn đề về Nhà nước và pháp luật.  

Hình thành và phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình nội dung về nhà nước và pháp 
luật.  

 Thái độ: 

 Những kiến thức cơ bản trong môn học này giúp người học hiểu rõ vai trò, tầm quan 
trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, từ đó có thái độ, ý thức tuân thủ nghiêm 
chỉnh chính sch của Nhà nước, quy định pháp luật và thực hiện nay đủ nghĩa vụ của một 
công dân đối với quốc gia. 

Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận và đánh giá các thông tin, sự kiện về nhà 
nước và pháp luật. Tự chủ xác lập các quan hệ mang tính hợp pháp trong cuộc sống 

4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên chương Mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

Phần 1: 
Những vấn 
đề chung về 
Nhà nước 

1. Nguồn gốc và bản 
chất của Nhà nước  

2. Đặc điểm của Nhà 
nước 

3. Kiểu Nhà nước 
4. Hình thức Nhà nước 
5. Bộ Máy Nhà nước 

Cung cấp cho 
người học những 
khái niệm cơ bản 
nhất về Nhà nước, 
biết được nguồn 
gốc, hình thức nhà 
nước, cấu trúc bộ 
máy nhà nước và 
thẩm quyền của 
các cơ quan nhà 
nước trong bộ 
máy nhà nước VN 

4 3 1 0 Bùi Ngọc 
Tuyền 
(2012) tài 
liệu 
hướng 
dẫn học 
tập môn 
pháp luật 
đại 
cương, 
Đại học 
Mở 
TPHCM 

Phần 2: 
Những khái 
niệm cơ bản 
về pháp luật 

1. Nguồn gốc, bản chất 
và đặc điểm của pháp 
luật 

2. Quy phạm pháp luật 
3. Quan hệ pháp luật 
4. Ý thức và thực hiện 

pháp luật 
5. Vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý 
6. Pháp luật và pháp 

chế xã hội chủ nghĩa 

Cung cấp cho 
người học những 
kiến thức chung 
nhất về pháp luật, 
giúp người học 
hiểu rõ  các khái 
niệm cơ bản của 
pháp luật làm nền 
tảng cho người 
học tiếp cận 
nghiên cứu những 
môn học pháp luật 

9 8 1 0 
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Tên chương Mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

chuyên ngành học 

Phần 3: Hình 
thức pháp 
luật 

1. Khái niệm hình thức 
pháp luật 

2. Các loại hình thức 
pháp luật 

3. Văn bản quy phạm 
pháp luật, Hình thức 
pháp luật của nhà 
nước Việt Nam 

Giúp người học 
hiểu được  cách 
thức thể hiện của 
pháp luật ra ngoài 
xã hội, Pháp luật 
được thể hiện 
dưới nhiều hình 
thức và được gọi 
là nguồn pháp luật   

3 2 1 0 

Phần 4: Khái 
quát về hệ 
thống pháp 
luật 

1. khái niệm hệ thống 
pháp luật 

2. Các căn cứ phân định 
ngành luật trong hệ 
thống pháp luật 

3. Các ngành luật trong 
hệ thống pháp luật 
Việt Nam 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về hệ 
thống pháp luật và 
cấu trúc của hệ 
thống pháp luật, 
căn cứ phân định 
ngành luật trong 
hệ thống pháp luật  
Vieät Nam  

2 2 0 0 

Phần 5: Luật 
dân sự và tố 
tụng dân sự 

1. Khái niệm chung về 
luật dân sự 

2. Chế định về quyền sở 
hữu 

3. Chế định về quyền 
thừa kế 

4. Những nội dung cơ 
bản của luật tố tụng 
dân sự 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật dân sự, 
luật tố tụng dân 
sự, hiểu biết được 
các quan hệ xã hội 
chịu sự điều chỉnh 
của ngành luật này 
cũng như đối 
tượng và phương 
pháp điều chỉnh 
của luật dân sự và 
tố tụng dân sự 

3 2 1 0 

Phần 6: Luật 
hình sự và tố 
tụng hình sự 

1. Khái niệm chung về 
luật  hình sự 

2. chế định về tội phạm 
3. chế định về hình phạt 
4. Những nội dung cơ 

bản của luật tố tụng 
hình sự 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật hình 
sự, luật tố tụng 
hình sự, giúp 
người học biết 
được phạm vi điều 
chỉnh,  đối tượng 
điều chỉnh và 

3 2 1 0 
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Tên chương Mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

phương pháp điều 
chỉnh cũa luật 
hình sự và tố tụng 
hình sự 

Phần 7: Luật 
hành chính 
và tố tụng 
hành chính 

1. Khái niệm chung về 
luật hành chính 

2. Quy chế pháp lý về 
công chức, viên chức 

3. Trách nhiệm hành 
chính 

4. Tố tụng hành chính 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật hành 
chính, giúp người 
học biết được các 
quan hệ xã hội 
chịu sự điều chỉnh 
của ngành luật 
này,cũng như đối 
tượng và phương 
pháp điều chỉnh 
của luật hành 
chính và tố tụng 
hành chính 

3 2 1 0 

Phần 8: Luật 
Lao động và 
Luật Hôn 
nhân và gia 
đình 

1. Khái quát chung về 
Luật Lao động 

2. Một số chế định cơ 
bản của Luật lao 
động Việt Nam 

  2.1. Hợp đồng lao 
động 

  2.2. Tiền lương 
  2.3. Thời giờ làm việc 

– Thời giờ nghỉ ngơi 
  2.4. Bảo hiểm xã hội 
  2.5. Kỷ luật lao động- 

Trách nhiệm vật chất 
3. Khái quát chung về 

Luật Hôn nhân và gia 
đình 

4. Các nội dung cơ bản 
của Luật Hôn nhân 
và gia đình: 

  4.1 Kết hôn 
  4.2 Quan hệ giữa vợ 

và chồng 
  4.3 Quan hệ giữa cha, 

mẹ và con 
  4.4. Ly hôn 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật lao 
động và luật Hôn 
nhân và gia đình, 
giúp người học 
biết được các quan 
hệ xã hội chịu sự 
điều chỉnh của các 
ngành luật 
này,cũng như đối 
tượng và phương 
pháp điều chỉnh 
của Luật lao động 
và Luật Hôn nhân 
và gia đình 

3 2 1 0 
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Tên chương Mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

Tổng cộng 30 23 07 00 
Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành.  

5. Học liệu 

5.1. Bắt buộc 

 Bùi Ngọc Tuyền (2012) tài liệu hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương, Đại 
học Mở TP.HCM. 

5.2. Tham khảo 

 Chủ biên: Nguyễn Hợp Toàn (2006), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB đại học 
kinh tế quốc dân 

 Lê Minh Nhựt (2007), pháp luật đại cương. 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 
1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 100% 

Ghi chú:  
- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  
- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Bài1: Những vấn đề chung về Nhà nước  

2 Buổi 2 Bài 2: Các khái niệm cơ bản về Pháp luật  

3 Buổi 3 Bài 2: Các khái niệm cơ bản vế pháp luật (tiếp theo)  

4 Buổi 4 Bài 3: Hình thức pháp luật và bài 4: Khái quát về hệ thống 
pháp luật  

 

5 Buổi 5 Bài 5: Luật Dân sự và tố tụng dân sự và Bài 6: Luật hình sự  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

và tố tụng hình sự 

6 Buổi 6 Bài 6 (tiếp theo) và Bài 7: Luật hành chính và tố tụng hành 
chính 

 

7 Buổi 7 Bài 8: Luật Lao động Và Luật Hôn nhân và gia đình  

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Bài 1: Những vấn đề chung về Nhà nước  

2 Buổi 2 Bài 1( tiếp theo) và Bài 2: Các khái niệm cơ bản về Pháp luật  

3 Buổi 3 Bài 2: ( tiếp theo)  

4 Buổi 4 Bài 2:  tiếp theo)  

5 Buổi 5 Bài 3: Hình thức pháp luật và Bài 4: Khái quát về hệ thống 
pháp luật  

 

6 Buổi 6 Bài 4: (tiếp theo) và bài 5: Luật Dân sự và tố tụng dân sự  

7 Buổi 7 Bài 6: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự  

8 Buổi 8 Bài 7: Luật Hành chính và tố tụng hành chính  

9 Buổi 9 Bài 8: Luật lao động và Hôn nhân và gia đình  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    17   tháng   4    năm 2014 
 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 
 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
 
 
 (Đã ký) 
 
 Dư Ngọc Bích 

 
 


