
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TT.GIÁO D ỤC QUỐC PHÒNG                                     Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

          Số: 14/TTGDQP 
                                                                                  Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2014 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT HỌC PHẦN  
 

- Tên học phần: Học phần GDQP-AN 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn 
súng tiểu liên AK (CKC) 

- Mã học phần: QP005 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ 

- Số tiết học phần: Số tiết: 75 tiết; tiết lý thuyết: 30 tiết, tiết thực hành: 45 tiết 

- Thông tin giảng viên: 

+ Đơn vị: Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ. 

+ Điện thoại: 07103872002 

+ E-mail: mttuan@ctu.edu.vn  (Giáo vụ trung tâm) 

     + Website: http://dec.ctu.edu.vn/ 
 

1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung:  
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết 

nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 
lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, 
sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể: 
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết trước 

các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.   
- Về kỹ năng: Thuần thục thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số 

loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC).  
- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; 

xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức 
cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 

 
2. Nội dung học phần: 

        Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực 
hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng AK, những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa 
hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy 
chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, 
RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt 
nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập 
đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số 



loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết 
thương. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội 
thao điền kinh, thể thao quốc phòng, từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong 
chiến đấu phòng ngự. 

Thời gian 
TT Nội dung Tổng số 

tiết 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

1 Đội ngũ đơn vị. 4  4 
2 Sử dụng bản đồ địa hình. 10 5 5 
3 Binh khí AK , SKS, RPD, B41. 5 5  
4 Lý thuyết bắn súng. 5 5  
5 Thuốc nổ. 5 5  
6 Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn. 5 5  
7 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh. 4  4 
8 Ba môn quân sự kết hợp. 5 5  
9 Từng người trong chiến đấu tiến công. 8  8 
10 Từng người trong chiến đấu phòng ngự. 8  8 
11 Tháo lắp súng AK – SKS. 4  4 
12 Tập ngắm chụm. 4  4 
13 Kỹ thuật bắn súng AK – SKS. 8  8 
 Tổng cộng 75 30t 45t 

 

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, ĐÁNH GIÁ. 

3.1. Phương pháp dạy, học tập. 

           - Dạy lý thuyết sử dụng PP thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, liên hệ lý luận với thực 
tiên và rút ra bài học. 

           - Các tiết dạy thực hành sử dụng PP dạy thực hành 4 bước, 3 bước, hướng dẫn, làm 
mẫu động tác, luyện tập theo nhóm.      

3.2. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
3.2.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm chuyên cần 

- 24 tiết tham dự học/30 tổng số 
tiết lý thuyết.  
- 45 tiết tham dự học/45 tổng số 
tiết thực hành 

10% 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Làm bài tập 
 

30% 

3 Điểm thi kết thúc học phần 

- Thi trắc nghiệm (50phút) 
- Thi thực hành động tác 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết, 
100% tiết thực hành  
- Bắt buộc dự thi 

60% 



 
3.2.2. Cách tính điểm 
Điểm học phần GDQP-AN: là tổng điểm được tính từ các điểm thành phần bao gồm: điểm 

chuyên cần x 10% + điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + điểm thi kết thúc học phần x 60%. Điểm 
học phần sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được công bố và nhập 
vào hệ thống quản lý điểm theo thang điểm 10. Học phần sẽ được tính tích lũy khi đạt từ điểm 
4 trở lên. Hệ thống quản lý điểm quy đổi điểm học phần (thang điểm 10) thành điểm chữ và 
điểm học phần (thang điểm 4) 
 

4. TÀI LI ỆU 

          Giáo trình Giáo dục quốc phòng - tập 2 - Nhà XBGD Năm 2012 

* Thời điểm áp dụng: Từ học kỳ 1 năm học 2014-2015 
            
                                                                                                 Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2014 
                                                                                                                  NGƯỜI BIÊN SOẠN 
            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                 TL. GIÁO VỤ                                                                                             
 
                          (Đã ký)                                                                                       (Đã ký) 
 
              Nguyễn Vĩnh Ninh                                                                Mai Thế Tuấn 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1+2+3 

- Mã số học phần : TC 100 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 90 tiết thực hành và 180 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Giới thiệu về học phần: 

Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng 

cho các học phần Giáo dục Thể chất  sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất 

phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. 

 Để thoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần 

TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng 

và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: 

Taekwondo 1(TC003),Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo 

dục Thể chất khác cũng tương tự… 

 

DANH MỤC  CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN 

 

T

T 

Mã số  

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Học phần  

tiên quyết 

HK 

thực 

hiện 

Khối kiến thức Giáo dục đại cƣơng 

1  TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1  3  90  I, II, III 

2  TC001 Điền kinh 1 (*) 1       30   I, II, III 

3  TC002 Điền kinh 2 (*) 1       30 TC001 I, II, III 

4  TC024 Điền kinh 3 (*) 1       30 TC002 I, II, III 

5  TC003 Taekwondo 1 (*) 1       30  I, II, III 

6  TC004 Taekwondo 2 (*) 1       30 TC003 I, II, III 

7  TC019  Taekwondo 3 (*) 1      30 TC004 I, II, III 

8  TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1       30  I, II, III 

9  TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1       30 TC005 I, II, III 

10  TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1       30 TC006 I, II, III 

11  TC007 Bóng đá 1 (*) 1       30  I, II, III 

12  TC008 Bóng đá 2 (*) 1       30 TC007 I, II, III 

13  TC021 Bóng đá 3 (*) 1       30 TC008 I, II, III 

14  TC009 Bóng bàn 1 (*) 1       30  I, II, III 

15  TC010 Bóng bàn 2 (*) 1       30 TC009 I, II, III 

16  TC022 Bóng bàn 3 (*) 1       30 TC010 I, II, III 

17  TC011 Cầu lông 1 (*) 1       30  I, II, III 

18  TC012 Cầu lông 2 (*) 1       30 TC011 I, II, III 

19  TC023 Cầu lông 3 (*) 1       30 TC012 I, II, III 

20  TC016 Thể dục nhịp điệu 1 (*) 1       30  I, II, III 

21  TC017 Thể dục nhịp điệu 2 (*) 1       30 TC016 I, II, III 

22  TC018 Thể dục nhịp điệu 3 (*) 1      30 TC017 I, II, III 

23  TC025 Cờ vua 1 (*) 1       30  I, II, III 
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T

T 

Mã số  

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Học phần  

tiên quyết 

HK 

thực 

hiện 

24  TC026 Cờ vua  2 (*) 1       30 TC025 I, II, III 

25  TC027 Cờ vua 3 (*) 1       30 TC026 I, II, III 

26  TC028 Bóng rổ 1 (*) 1    30  I, II, III 

27  TC029 Bóng rổ 2 (*) 1    30 TC028 I, II, III 

28  TC030 Bóng rổ 3 (*) 1    30 TC029 I, II, III 

29  TC031 Tennis 1 (*) 1    30  I, II, III 

30  TC032 Tennis 2 (*) 1    30 TC030 I, II, III 

31  TC033 Tennis 3 (*) 1    30 TC031 I, II, III 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
 

1. Tên học phần : Pháp văn căn bản 2 (General French 2) 

- Mã số học phần : XH005 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Pháp văn  

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa KHXH-NV 

3. Điều kiện tiên quyết: Pháp văn căn bản 1 (XH004) 

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức : 

- Sinh viên học các chủ điểm ngữ pháp như đại từ, cách dùng thì, tính từ sở hữu… của tiếng 

Pháp. 

- Sinh viên học cách viết thư mời, trả lời thư mời, nói về ngày làm việc của mình, nói về kế 

hoạch tương lai  

- Sinh viên có thể vận dụng kiến thức để viết một số câu đơn giản, chia động từ nhóm I, 

nhóm II và một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh… 

4.2. Kỹ năng:  

- Có khả năng viết thư mời, trả lời thư mời, nói về ngày làm việc của mình, nói về kế 

hoạch tương lai, chỉ đường          

- Có khả năng viết những câu ngắn, đọc hiểu một bài đọc ngắn tiếng Pháp.  

- Có khả năng ứng dụng các kiến thức vế tiếng vào phần thực hành  

4.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự tin, nhiệt tình, đam mê, khả năng làm việc độc 

lập, luôn có ý thức học hỏi, không ngừng trau dồi năng lực và có khát vọng vượt khó, vươn 

lên. Luôn cập nhật bổ sung kiến thức.   

 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần tiếp tục trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng… của tiếng Pháp. Nội dung học phần hướng đến 

mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như hỏi thông tin, giải thich, nhận lời mời hay từ 

chối, nói về ngày làm việc của mình, nói về kế hoạch tương lai…  

Sinh viên được làm quen với cách hỏi, đặt câu hỏi với các đại từ phức tạp hơn của tiếng Pháp, 

biết chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ 

đường, định vị trong không gian.v.v.. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp 

cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. 
 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 
 

Nội dung Tiết – buổi 

- Unité 4: ORGANISER SON TEMPS (Proposer, accepter, 

interroger, répondre, faire un programme d’activités …) 

  

- Unité 5: DECOUVRIR SON ENVIRONNEMENT (s’orienter, 

 15 tiết 

 

 



se loger, exprimer la possession, connaître les rythmes de vie…) 

  

- Unité 6: S’INFORMER (Dire ce qu’on a fait, s’informer sur un 

emploi du temps passé, , x’expliquer, exprimer le doute ou la 

certitude …) 

  

15 tiết 

 15 tiết 

 

7. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết, thực hành, làm việc nhóm 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

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

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

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá học phần:  

9.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 20% 4.1, 4.2, 4.3 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

Thi viết 40% 4.1, 4.2, 4.3 

3 Điểm kiểm tra cuối  

kỳ 

Thi viết 40% 4.1, 4.2, 4.3 

 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

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

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

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

công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu của học phần 

1. J.Girardet & J. Pécheur, 2008, Echo 1, Méthode de francais, CLE International 

2. J.Girardet & J. Pécheur, 2007, Campus 1, Méthode de francais- Livre 1, CLE International,  

3.M. Grégoire & G. Merlo, 2004, Grammaire progressive du Francais - Niveau débutant,  

CLE International                        

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 2 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

2 Bài 2  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 3 tài liệu [1] 



- Làm bài tập về nhà 

 

3 Bài 3  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 4 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

4 Bài 4  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 5 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

5 Bài 5  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 6 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

6 Bài 6  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 7 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

7 Bài 7  6 -  Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 8 tài liệu 

[1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

8 Ôn tập  6 Ôn các bài đã học + chuẩn bị kiểm tra 

giữa kỳ 

9 Bài 8   

6 

- Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 9 tài liệu [1]   

- Làm bài tập về nhà 

 

10 Bài 9  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 10 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

11 Bài 10  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 11 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

12 Bài 11  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 12 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

13 Bài 12  6 - Ôn lại nội dung đã học  

- Nghiên cứu bài 13 tài liệu [1] 

- Làm bài tập về nhà 

 

14  Ôn tập  6 Ôn các nội dung đã học chuẩn bị kiểm 

tra cuối kỳ 

 

15  Ôn tập  6 Ôn các nội dung đã học chuẩn bị kiểm tra cuo cuối kỳ  

 

 
 

 

      Cần Thơ, ngày      tháng         năm  



Duyệt của Đơn vị             TRƯỞNG BỘ MÔN 
 



















































































































































 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

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

- Mã số học phần: KL001 
- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Bộ môn: Luật hành chính  
- Khoa: Luật 

3. Điều kiện: 
- Điều kiện tiên quyết: Không có 
- Điều kiện song hành: Không có 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 
tiêu Nội dung mục tiêu CĐR 

CTĐT 

4.1 
Biết được những vấn đề lý luận chung về nhà nước, pháp luật 
và hiểu, áp dụng được các quy định cơ bản của hệ thống pháp 
luật Việt Nam. 

2.1.1.a 

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

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

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

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 
HP Nội dung chuẩn đầu ra Mục 

tiêu 
CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1  
Biết được những vấn đề lý luận chung về nhà nước như: 
nguồn gốc của nhà nước, hình thức nhà nước, các kiểu 
nhà nước. 

4.1 2.1.1.a 

CO2  

Biết được những vấn đề lý luận chung về pháp luật như: 
nguồn gốc của pháp luật, hình thức pháp luật, quy phạm 
pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 
nhiệm pháp lý. 

4.1 2.1.1.a 

CO3  Biết được các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4.1 2.1.1.a 



 

CĐR 
HP Nội dung chuẩn đầu ra Mục 

tiêu 
CĐR 

CTĐT 

CO4  

Hiểu và áp dụng được cơ bản các quy định của luật hiếp 
pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, luật 
thương mại, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật 
lao động, pháp luật quốc tế. 

4.1 2.1.1.a 

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

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

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

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

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

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. 

Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà 
nước và pháp luật từ ngồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà 
nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội 
khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên 
cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ 
thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông 
dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 
tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, 
thừa kế... 
7. Cấu trúc nội dung học phần: 
7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 
Chương 1 Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật 2  

1.1 Nguồn gốc của nhà nước 1  
1.2 Nguồn gốc của pháp luật 1  

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

Chương 3    Những vấn đề cơ bản về nhà nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

4  

3.1 Hệ thống chính trị 2  
3.2 Bộ máy nhà nước 2  

Chương 4 Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật 2  
4.1 Quy phạm pháp luật 1  
4.2 Quan hệ pháp luật 0.5  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 
4.3 Sự kiện pháp lý 0.5  

Chương 5 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 3  
5.1 Vi phạm pháp luật 2  
5.2 Trách nhiệm pháp lý 1  

Chương 6 Ngành luật hiến pháp  1  
6.1 Khái niệm 0.25  
6.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.25  

6.3 Một số nội dung cơ bản của luật hiến pháp 0.5  
Chương 7 Ngành luật hành chính và tố tụng hành 

chính 
2  

7.1 Khái niệm 0.5  
7.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

7.3 Khiếu nại hành chính 0.5  
7.4 Khiếu kiện hành chính 0.5  

Chương 8 Ngành luật hình sự  2  
8.1 Khái niệm 0.5  
8.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

8.3 Những nội dung cơ bản của ngành luật hình sự 1  
Chương 9 Ngành luật dân sự  2  

9.1 Khái niệm 0.5  
9.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

9.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật dân sự 1  
Chương 10 Ngành luật hôn nhân và gia đình  2  

10.1 Khái niệm 0.5  
10.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

10.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật hôn 
nhân và gia đình 

1  

Chương 11 Ngành luật thương mại 2  
11.1 Khái niệm 0.5  
11.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

11.3 Những nội dung cơ bản của ngành luật thương 
mại 

1  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 
Chương 12 Ngành luật lao động 1  

12.1 Khái niệm 0.5  
12.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

12.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật lao 
động 

1  

Chương 13 Ngành luật đất đai 1  
13.1 Khái niệm 0.5  
13.2 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh 
0.5  

13.3 Một số nội dung cơ bản của luật đất đai 1  
Chương 14 Luật công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế 1  

14.1 Khái quát công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế 0.5  
14.2 Một số nội dung cơ bản của công pháp và tư 

pháp quốc tế 
0.5  

Chương 15  Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 1  
15.1 Khái quát về tham nhũng, 0.25  
15.2 Đặc điểm của hành vi tham nhũng 0.25  
15.3 Khái niệm phòng và chống tham nhũng, các tội 

phạm về tham nhũng   
0.5  

8. Phương pháp giảng dạy: 
Thuyết trình: giảng viên diễn giải các vấn đề mang tính lý luận để người học làm nền 

tảng cho việc tự nghiên cứu và giải quyết các tình huống có liên quan đến nội dung 
môn học. Bên cạnh đó, phương pháp này sử dụng khi giới thiệu các quy định của pháp 
luật nhằm giúp người học dễ nắm bắt một cách có hệ thống. Phương pháp này cũng 
được sử dụng để định hướng cho người học trước khi nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên 
đề được giao; tổng kết lại các vấn đề thảo luận, trình bày trong các buổi thuyết trình 
của người học. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 
số CĐR HP 



 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 
số CĐR HP 

1 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 

- Làm bài viết trên lớp 30%  

2 Điểm thi kết thúc 
học phần 

- Thi viết hoặc trắc nghiệm 45-60 
phút 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Bắt buộc dự thi 

70%  

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

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 
số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 
quy định về công tác học vụ của Trường. 
11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá 
biệt 

[1] Giáo trình pháp luật đại cương: (Dành cho sinh viên các 
trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành Luật) / 
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh .– Hà Nội: 
Nxb Đại học Sư phạm, 2015 - 328 tr., 24 cm .– 340.071 / 
Gi108 

LUAT.010057 
LUAT.010058 
LUAT.010059 
LUAT.010070 
LUAT.010071 

[2] Giáo trình pháp luật đại cương / Phan Trung Hiền chủ biên .– 
Cần Thơ: Nxb Đại học Cần Thơ, 2014 – 208tr., 22cm .– 
340.071 / H305 

LUAT.010176 
MOL.083811 
MON.059409 

[3] Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học, cao 
đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn chủ biên 
.– Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, 2013 – 476 tr., 21 cm .– 
342.597 / T406 

LUAT.009755 
LUAT.009756 

[4] Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Thị Thanh Thủy .–
Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012 – 283 tr., 24 cm .–  
340.071/ Th523 

MOL.074353 
MON.050853 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1  Chương 1: Nguồn gốc 
nhà nước và pháp luật  
1.1. Nguồn gốc nhà 
nước 
1.2. Nguồn gốc pháp 
luật 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 
từ trang 03 đến trang 09. 

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


 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

2  Chương 2:  Nhận thức 
chung về nhà nước và 
pháp luật 
2.1. Nhận thức chung 
về nhà nước 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 09 đến trang 39. 

3  Chương 2:  Nhận thức 
chung về nhà nước và 
pháp luật (tt) 
2.1. Nhận thức chung 
về pháp luật 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 40 đến trang 71. 

4  Chương 3: Những vấn 
đề cơ bản về Nhà nước 
Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 
3.1. Hệ thống chính trị 
3.2. Bộ máy nhà nước 
CHXHCN Việt Nam 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 
từ trang 33 đến trang 53. 
- Đọc Hiến pháp năm 2013 

5  Chương 3: Những vấn 
đề cơ bản về Nhà nước 
Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (tt) 
3.2. Bộ máy nhà nước 
(tt) 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 
từ trang 33 đến trang 53. 
- Đọc Hiến pháp năm 2013 (tải từ 
cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 

6  Chương 4: Quy phạm 
pháp luật và quan hệ 
pháp luật 
4.1. Quy phạm pháp 
luật 
4.2. Quan hệ pháp luật 
4.3. Sự kiện pháp lý 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 47 đến trang 61. 
- Đọc Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015 (tải từ cơ 
sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 

7  Chương 5: Vi phạm 
pháp luật và trách 
nhiệm pháp lý 
5.1. Vi phạm pháp luật 
5.2. Trách nhiệm pháp 
lý 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 71 đến trang 86. 
 

8  Chương 5: Vi phạm 
pháp luật và trách 
nhiệm pháp lý (tt) 
5.2. Trách nhiệm pháp 
lý (tt) 
Chương 6: Ngành luật 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 71 đến trang 86. 
- Đọc Hiến pháp năm 2013 (tải từ 
cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

hiến pháp 
6.1. Khái niệm 
6.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
6.3. Một số nội dung cơ 
bản của luật Hiến pháp 

9  Chương 7: Ngành luật 
hành chính và tố tụng 
hành chính 
7.1. Khái niệm 
7.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
7.3. Khiếu nại hành 
chính 
7.4. Khiếu kiện hành 
chính 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 171đến trang 196. 
- Đọc Luật Tố tụng hành chính năm 
2015, Luật Khiếu nại năm 2011, 
sửa đổi, bổ sung năm 2013 (tải từ 
cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 

10  Chương 8: Ngành luật 
hình sự 
8.1. Khái niệm 
8.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
8.3. Những nội dung cơ 
bản của ngành luật hình 
sự 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 148 đến trang 162. 
- Đọc Bộ luật Hình sự năm 2015, 
sửa đổi, bổ sung năm 2017 (tải từ 
cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 

11  Chương 9: Ngành luật 
dân sự 
9.1. Khái niệm 
9.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
9.3. Một số nội dung cơ 
bản của ngành luật dân 
sự 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 87 đến trang 111. 
- Đọc Bộ luật Dân sự năm 2015 (tải 
từ cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 

12  Chương 10: Ngành luật 
hôn nhân và gia đình 
10.1. Khái niệm 
10.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh  

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [2]: 
từ trang 133 đến trang 144. 
- Đọc Luật Hôn nhân và gia đình 
năm 2014 và Luật Nuôi con nuôi 
năm 2010, Luật Hộ tịch năm 2014 
(tải từ cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

10.3. Một số nội dung 
cơ bản của ngành luật 
hôn nhân và gia đình  

thuvienphapluat.vn) 

13  Chương 11: Ngành luật 
thương mại 
11.1. Khái niệm 
11.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
11.3. Những nội dung 
cơ bản của ngành luật 
thương mại 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ 197 trang đến trang 246. 
- Đọc Luật Thương mại năm 2005, 
Luật Doanh nghiệp năm 2014 (tải 
từ cơ sở dữ liệu vbpl.vn hoặc 
thuvienphapluat.vn) 

14  Chương 12: Ngành 
luật lao động 
12.1. Khái niệm 
12.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
12.3. Một số nội dung 
cơ bản của ngành luật 
lao động 
Chương 13: Ngành luật 
đất đai 
13.1. Khái niệm 
13.2. Đối tượng điều 
chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
13.3. Một số nội dung 
cơ bản của luật đất đai 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang128  đến trang 147 và từ 
trang 247 đến trang 259. 
- Đọc Bộ luật lao động năm 2012, 
sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018; 
Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ 
sung năm 2018. (tải từ cơ sở dữ liệu 
vbpl.vn hoặc thuvienphapluat.vn) 

15  Chương 14: Khái quát 
về công pháp quốc tế và 
tư pháp quốc tế 
14.1. Khái quát công 
pháp quốc tế và tư pháp 
quốc tế 
14.2. Một số nội dung 
cơ bản của công pháp 
và tư pháp quốc tế 
Chương 15: Pháp luật 
về phòng chống tham 
nhũng 
15.1. Khái quát về tham 

2 0 - Nghiên cứu trước: tài liệu số [1]: 
từ trang 271 đến trang 316. 
- Đọc Bộ luật dân sự năm 2015; 
Luật Biên giới quốc gia năm 2003, 
Luật Biển Việt Nam năm 2012, 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 
2008. 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

nhũng,  
15.2. Đặc điểm của 
hành vi tham nhũng 
15.3. Khái niệm phòng 
và chống tham nhũng, 
các tội phạm về tham 
nhũng   

 
  

 

















 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s thought)  

- Mã số học phần: ML006 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh  

- Khoa: Khoa học Chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết:  

- Điều kiện tiên quyết: ML010 

- Điều kiện song hành: (không có) 

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn thành học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh 
viên sẽ đạt được những mục tiêu sau đây: 

Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

4.1 

Mục tiêu tổng quát về kiến thức: 

4.1.1 Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 
Mác-Lênin. 

4.1.2 Cùng với môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2.1.1.a,e,f; 
2.1.2.a,b,d; 

2.1.3.a,b 

 

4.2 

Mục tiêu tổng quát về kỹ năng cứng: 

4.2.1 Biết vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống hàng 
ngày. 

4.2.2 Biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc đấu tranh 
chống lại sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2.2.1.a,c 

4.3 

Mục tiêu tổng quát về kỹ năng mềm: 

Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. 

2.2.2c 

4.4 

Mục tiêu tổng quát về thái độ: 

4.4.1 Hiểu đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước ta. 

4.4.2 Hiểu rõ vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng 

2.3.a,b 



 

Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

4.4.3 Tránh thần thánh hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

4.4.4 Có lối sống lành mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng theo 
tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 
tiêu 

CĐR 
CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

4.1 
2.1.1.a,e,f; 
2.1.2.a,b,d; 

2.1.3.a,b 

CO2 
Hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4.1 
2.1.1.a,e,f; 
2.1.2.a,b,d; 

2.1.3.a,b 

 Kỹ năng   

CO3 

Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 
cuộc sống và vào việc đấu tranh chống lại sự xuyên tạc 
của các thế lực thù địch về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

4.2 2.2.1.a,c 

CO4 
Hình thành kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. 

4.3 2.2.1.a,c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Hiểu đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước ta. 

4.4 2.3.a,b 

CO6 
Hiểu rõ vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

4.4 2.3.a,b 

CO7 
Có lối sống lành mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng 
theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

4.4 2.3.a,b 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư 
tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành 
động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về 
chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Ngoài 
chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình 



 

bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp 
những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.   

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 
 

Chương Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương  
mở đầu: 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ  
Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 
MINH 

2 CO1,2,3,4,5,6,7 

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU   
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh   
2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí  Minh    
3. Mối quan hệ với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và môn học Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 

  

II.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   
1. Cơ sở phương pháp luận   
2. Các phương pháp cụ thể:   

III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI 
SINH VIÊN 

  

1.  Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác   
2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản 

lĩnh chính trị 
  

Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

3 CO1,2,3,4,5,6,7 

I.  CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH   
1. Cơ sở khách quan    
2. Nhân tố chủ quan    

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ 
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

  

1. Thời kỳ trước năm 1911   
2. Thời kỳ 1911-1920   
3. Thời kỳ 1921-1930   
4. Thời kỳ 1930-1945   
5. Thời kỳ 1945-1969   

III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH   
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và 

phát triển dân tộc 
  

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới   
Chương II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 

VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
3 CO1,2,3,4,5,6,7 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC   
           1. Vấn đề dân tộc thuộc địa   
          2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp   

 
II. 

 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI 
PHÓNG DÂN TỘC 

  

1. Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng 
dân tộc 

  

2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo 
con đường cách mạng vô sản 

  

3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do   



 

Đảng Cộng sản lãnh đạo 
4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn 

dân tộc 
  

5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, 
sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô 
sản ở chính quốc 

  

6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiênd hành bằng 
con đường cách mạng bạo lực 

  

Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ CON ĐƯỜNG  QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 
HỘI Ở VIỆT NAM 

4 CO1,2,3,4,5,6,7 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM 

  

1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam   
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 
  

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh  về mục tiêu, động lực của chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 

  

II. CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ CHỦ NGHĨA XÃ 
HỘI Ở VIỆT NAM 

  

1. Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam 

  

2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc, bước đi, 
biện pháp thực hiện trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội  

  

Chương IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM 

4 CO1,2,3,4,5,6,7 

I. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ 
BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam   
2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam   
3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam   
4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền   

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

  

1. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng   
2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam   

Chương V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN 
TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

4 CO1,2,3,4,5,6,7 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN 
TỘC 

  

1. Vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách 
mạng 

  

2. Lực lượng đại đoàn kết dân tộc   
3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc        

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC 
TẾ 

  

1. Vai trò của đoàn kết quốc tế   
2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức   
3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế   

Chương VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ 
NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 

 
4 

CO1,2,3,4,5,6,7 

I. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ 
VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN 

  

1. Nhà nước của dân   



 

2. Nhà nước do dân   
3. Nhà nước vì dân   

II. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ THỐNG NHẤT 
GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH 
NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC 

  

1. Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước   
2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, 

tính dân tộc của Nhà nước 
  

III. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ 
MẠNH MẼ 

  

1. Xây dựng một Nhà nước hợp pháp, hợp hiến   
2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và 

chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống 
  

IV. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH, HOẠT 
ĐỘNG HIỆU QUẢ 

  

1. Xây dựng đội  ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài   
2. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của 

Nhà nước 
  

3. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy 
mạnh giáo dục đạo đức cách mạng 

  

Chương VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC 
VÀ XÂY DỰNG CON  NGƯỜI MỚI 

6 CO1,2,3,4,5,6,7 

I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH 
VỀ VĂN HÓA  

  

1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn 
hóa mới  

  

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn 
hóa 

  

3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về một lĩnh vực chính của văn 
hóa 

  

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC   
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh  về đạo đức   
2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh 
  

III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON 
NGƯỜI MỚI 

  

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người   
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và 

chiến lược “trồng người” 
  

7. 2 Thực hành (không có) 
8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Thuyết trình nhóm 

- Tra cứu tài liệu 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

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

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



 

- Tham dự đầy đủ kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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

10.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO1,2 
2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Thi viết/trắc nghiệm (20 phút) 20% CO1,2,3,4,5,

6,7 
3 Điểm thi kết thúc 

học phần 
- Thi viết/trắc nghiệm (60phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  
- Bắt buộc dự thi 

70% CO1,2,3,4,5,
6,7 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình tư tưởng Hồ 

Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
MOL.074382, MOL.074383 
MOL.074384, MON.050340 
MON.050341 

[2] Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo 
trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

 

[3] Bảo tàng Hồ Chí Minh (2006), Hồ Chí Minh – Tiểu sử, 
Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 

BMML.000974, MOL.047723 
MOL.047724, MOL.047725 

[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.           

BMML.002938, BMML.002924 
BMML.002921, BMML.002917 
BMML.002918, BMML.002914 
BMML.002938, BMML.002912 
BMML.002915, BMML.002911 
BMML.002920, BMML.002923 
BMML.002929, BMML.002926 
BMML.002935, BMML.002932 

 



 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1- Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN 
TTHCM  
- Khái niệm TTHCM 
- Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học 
- Phương pháp nghiên cứu  
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2]: 
- Ý nghĩa của việc học tập 
TTHCM? 

2 Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN TTHCM  
I.  Những cơ sở hình thành TTHCM 
II. Các giai đoạn hình thành và phát triển TTHCM  
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3]: 
Nội dung tìm hiểu: cơ sở lý 
luận và thực tiễn hình thành 
TTHCM; Những móc son 
quan trọng trong cuộc đời 
Hồ Chí Minh 
- Trong các giai đoạn hình 
thành và phát triển 
TTHCM, giai đoạn nào là 
quan trọng nhất? Tại sao? 

3 Chương I (tiếp theo) 
III. Giá trị của TT HCM 

1 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3]: 
 

Chương II: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ 
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  
I.  TTHCM về vấn đề dân tộc 

1 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

4 Chương II (tiếp theo) 
II. TTHCM về cách mạng giải phóng dân tộc 
 

2 0 - Làm rõ sự sáng tạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
cách mạng giải phóng dân 
tộc 

5 Chương III: TTHCM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM  
I. TTHCM về CNXH ở VN 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

6 Chương III (tiếp theo) 
II. TTHCM về con đường quá độ lên CNXH ở VN 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
-: Những điểm sáng tạo của 
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 
xã hội và con đường quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam? 
 

7 Chương IV: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 
NAM  
I. Quan niện của HCM về vai trò, bản chất của ĐCSVN 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
- Làm rõ sự sáng tạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

8 Chương IV (tiếp theo) 
II. TTHCM về xây dựng ĐCSVN trong sạch vững mạnh 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

9 Chương V: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN 2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
I. TTHCM về đại đoàn kết dân tộc 

[1], [2], [3] và [4] 
- Làm rõ sự sáng tạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
đại đoàn kết dân tộc  
 

10 Chương V (tiếp theo) 
II. TTHCM về đoàn kết quốc tế 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
- Làm rõ sự sáng tạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn 
kết quốc tế 

11 Chương VI: TTHCM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 
CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 
I. Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ 
của nhân dân 
II. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thống nhất giữa bản 
chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc 
của nhà nước 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

12 Chương VI (tiếp theo) 
III. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 
IV. Xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động hiệu quả 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

13 Chương VII: TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC 
VÀ XÂY DỰNG CON  NGƯỜI MỚI  
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

14 Chương VII (tiếp theo) 
II. TT của Hồ Chí Minh về đạo đức 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
 

15 Chương VII (tiếp theo)  
III. TT  của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới 
 

2 0 Nghiên cứu trước tài liệu 
[1], [2], [3] và [4] 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1 

(Themes in Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 1) 

          - Mã số học phần: ML009 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Khoa: Khoa học Chính trị. 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
- Hình thành kiến thức về môn Triết học Mác-Lênin. 
- Giải thích những quan điểm khoa học, cách mạng và nhân văn 
của chủ nghĩa Mác – Lênin về lĩnh vực triết học. 

2.1.1a 

 

2.1.1.a 

4.2 Vận dụng nguyên lý triết học Mác-Lênin vào việc phân tích, 
giải thích các hiện tượng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn  

2.2.1.a,b,c 

4.3 Hình thành kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 2.2.2.a,b 

4.4 

Xác định đúng vị trí của môn học trong việc đào tạo nghề và 
trong cuộc sống. 
Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của 
Đảng ta. 

2.3.a,b,c 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

- Phân tích những điều kiện và tiền đề của sự hình thành 
chủ nghĩa Mác-Lênin. 
- Phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và phép biện chứng duy vật.  

4.1 2.1.1a 

CO2 Phân tích những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức 4.1 2.1.2.a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

duy vật biện chứng 

CO3 
Giải thích những quy luật chi phối sự vận động và phát 

triển của xã hội. 
4.1 2.1.1.a 

 Kỹ năng   

CO4 
- Vận dụng nguyên lý triết học Mác-Lênin vào việc 
nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 
-  Hình thành kỹ năng tư duy logic, khoa học. 

4.2 
2.2.1.b,c 

2.2.1.a 

CO5 

- Xây dựng tinh thần, ý thức hợp tác, đoàn kết trong 
công tác và trong cuộc sống  
- Hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của bản thân. 

- Vận dụng được kiến thức triết học trong giao tiếp ứng 

xử một cách khoa học và phù hợp. 

4.3 2.2.2a,b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 

Hình thành quan điểm đúng đắn khi giải thích các sự 
kiện, hiện tượng phức tạp trong đời sống thực tiễn. Phê 
phán những quan điểm, lập luận dựa trên thế giới quan 
duy tâm, thần bí, hoang đường, hư ảo. 

4.4 2.3.a,b,c 

CO7 Hình thành tư duy độc lập, phân biệt đúng sai, tôn trọng 
sự thật,…   

4.4 2.3.a,b,c 

CO8 Hình thành thái độ ủng hộ cái mới, cái tiến bộ, biết giữ 
lại và kế thừa cái cũ một cách chọn lọc. 

4.4 2.3.a,b,c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này sẽ trình bày những kiến thức cơ bản như sau: Nhập môn Những 
nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện 
chứng duy vật; Lý luận nhận thức duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 

mở dầu 

Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 
3  

1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin 2 CO1; CO6 

2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương 

pháp học tập, nghiên cứu môn học Những 

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

1 CO1; CO5 

Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng       7  

1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện 

chứng 

2 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng 

về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật 

chất và ý thức Nội dung của phép biện chứng 

duy vật 

5 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

Chương 2 Phép biện chứng duy vật 10  

1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 1 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

2.  Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng 

duy vật 

2 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng 

duy vật 

2 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy 

vật 

3 CO1; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 2 CO2; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 10  

1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan 

hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của 

lực lượng sản xuất 

2 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

2.  Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng 

2 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính 

độc lập tương đối của ý thức xã hội 

2 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

4.  Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - 

tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế 

- xã hội 

1 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã 

hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội 

có đối kháng giai cấp 

2 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về 

con người và vai trò sáng tạo của quần chúng 

nhân dân 

1 CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8. 

7.2. Thực hành (không có) 



 

8. Phương pháp giảng dạy: 
    - Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp vấn đáp 
- Phương pháp trực quan 
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề 
-  Phương pháp vận dụng tri thức liên môn 
- Phương pháp thảo luận. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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

10.1. Cách đánh giá 

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

TT 
Điểm thành 

phần 
Quy định 

Trọng 
số 

CĐR HP 

1 Điểm chuyên 
cần 

Số tiết tham dự học/tổng 
số tiết 

10% CO1;C02;C03; 
CO5 

2 Điểm kiểm tra 
giữa kỳ 

- Thi viết (60 phút) 20 % CO1;C02;C03; 
CO4;CO5;CO6;CO7;CO8 

3 Điểm thi kết 
thúc học phần 

- Thi viết  (60 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý 
thuyết và 100% giờ báo 
cáo nhóm 
- Bắt buộc dự thi 

70% CO1;C02;C03 
CO4;CO5;CO6;CO7;CO8 

 TỔNG SỐ  100%  

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm  

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Giáo trình Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội. 

LUAT.007612 

[2] Giáo trình triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2008. 
BMML.001960 

[3] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2002), Giáo trình LUAT.008012 



 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[4] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2002), Giáo trình 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
MOL.076686 

[5] Phạm Văn Sinh (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
BMML.001656 

[6] Trần Phúc Thăng (2004), Giáo trình Chủ nghĩa duy vật lịch sử, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
MOL.000997 

[7]. Nguyễn Hữu Vui (2005), Giáo trình triết học Mác-Lênin, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
MOL.001033 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương mở đầu: Nhập môn 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin  
1. Khái lược về chủ nghĩa 
Mác - Lênin  
2. Đối tượng, mục đích và yêu 
cầu về phương pháp học tập, 
nghiên cứu môn học Những 
Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 

3   
 
Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [5] 
 

2-5 Chương 1: Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng  
1. Chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy vật biện chứng  
2. Quan điểm của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng về vật 
chất, ý thức và mối quan hệ 
giữa vật chất và ý thức 

7   
 
 
Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [2] 
+ Tài liệu [3] 
+ Tài liệu [4] 
+ Tài liệu [7] 
 

6-10 Chương 2: Phép biện chứng 
duy vật  
1. Phép biện chứng và phép 
biện chứng duy vật 
2. Các nguyên lý cơ bản của 
phép biện chứng duy vật 
3. Các cặp phạm trù cơ bản 
của phép biện chứng duy vật 
4. Các quy luật cơ bản của 
phép biện chứng duy vật 
5. Lý luận nhận thức duy vật 
biện chứng 

10   
 
 
Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [2] 
+ Tài liệu [5] 
+ Tài liệu [7] 
 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

11-15 Chương 3: Chủ nghĩa duy vật 
lịch sử 
1. Vai trò của sản xuất vật 
chất và quy luật quan hệ sản 
xuất phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất 
2. Biện chứng của cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tầng 
3. Tồn tại xã hội quyết định ý 
thức xã hội và tính độc lập 
tương đối của ý thức xã hội 
4. Hình thái kinh tế - xã hội và 
quá trình lịch sử - tự nhiên của 
sự phát triển các hình thái 
kinh tế - xã hội 
5. Vai trò của đấu tranh giai 
cấp và cách mạng xã hội đối 
với sự vận động, phát triển 
của xã hội có đối kháng giai 
cấp 
6. Quan điểm của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử về con người 
và vai trò sáng tạo của quần 
chúng nhân dân 

10  Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [2] 
+ Tài liệu [4] 
+ Tài liệu [5] 
+ Tài liệu [6] 
+ Tài liệu [7] 
 
 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

Lê Ngọc Triết 

Cần Thơ, ngày      tháng    năm  

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

Phan Văn Phúc 

 
 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2 

              (Themes in Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 2) 
        - Mã số học phần: ML010 

    - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 

    - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Khoa: Khoa học Chính trị 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: ML009 

- Điều kiện song hành: Không có 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

4.1 
Hình thành kiến thức về Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 

2.1.1.a 

4.2 
Vận dụng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào việc 
phân tích, giải thích các hiện tượng trong hoạt động nhận thức 
và thực tiễn. 

2.2.1.a,b,c,d 

4.3 Hình thành kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 2.2.2.a,b 

4.4 
Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của 
Đảng ta. 

2.3.a,b,c 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 
tiêu 

CĐR CTĐT 

 Kiến thức   
CO1 Phân tích học thuyết giá trị trong chủ nghĩa tư bản. 4.1 2.1.1.a 

CO2 
Phân tích học thuyết giá trị thặng dư trong chủ nghĩa 
tư bản. 

4.1 2.1.1.a 

CO3 
Phân tích quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản 
trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc 
quyền nhà nước. 

4.1 2.1.1.a 

CO4 
Xác định đúng vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân trong cuộc cách mạng xã hội. 

4.1 2.1.1.a 

CO5 
Xác định những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy 
luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 

4.1 2.1.1.a 



 

CĐR 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 
tiêu 

CĐR CTĐT 

 Kiến thức   

CO6 
Xác định thực trạng của chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
triển vọng. 

4.1 2.1.1.a 

 Kỹ năng   

CO7 

Vận dụng các kiến thức về kinh tế thị trường (hàng 
hóa, tiền tệ và các quy luật kinh tế) để giải thích các 
hiện tượng kinh tế của Việt Nam và thế giới như sự 
biến động của giá trị, giá cả và cung – cầu. 

4.2 2.2.1.a,b,c 

CO8 
Hình thành kỹ năng đánh giá bản chất của chủ nghĩa tư 
bản thông qua học thuyết giá trị thặng dư trong nền 
kinh tế thị trường hiện nay. 

4.2 2.2.1.a,b,c 

CO9 
Hình thành kỹ năng đánh giá sự chuyển biến tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản qua từng giai đoạn 

4.2 2.2.1.a,b,c 

CO10 
Vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 

4.2 2.2.1.a,b,c 

CO11 

- Hình thành kỹ năng so sánh giữa hai giai đoạn của 
tiến trình lịch sử nhân loại là chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội và khẳng định con đường di lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam là đúng đắn. 
- Hình thành kỹ năng tư duy logic, khoa học. 

4.2 

 
2.2.1.c 
 
 
2.2.1.a 

CO12 

- Xây dựng tinh thần, ý thức hợp tác, đoàn kết trong 
công tác và trong cuộc sống  
- Hỉnh thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của bản 
thân 

4.3 2.2.2.a 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO13 
- Đứng vững trên lập trường của C.Mác khi phân tích 
các vấn đề về kinh tế thị trường. 

4.4 2.3.a 

CO14 
-  Hình thành thái độ tôn trọng sự tồn tại tất yếu và bản 
chất của vấn đề sản xuất giá trị thặng dư hiện nay. 

4.4 2.3.a,b,c 

CO15 
- Hình thành thái độ đánh giá đúng đắn về sự chuyển 
biến tất yếu của chủ nghĩa tư bản qua các giai đoạn 

4.4 2.3.a,c 

CO16 
- Củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

4.4 2.3.a,b,c 

CO17 
- Phê phán những quan điểm sai trái, thù địch chống 
độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

4.4 2.3.a,b,c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 giới thiệu cho 
sinh viên các vấn đề: Điều kiện ra đời đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; hàng 
hóa; tiền tệ; quy luật giá trị; Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra 
giá trị thặng dư; tiền công trong chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hóa của giá trị thặng dư 
thành tư bản – tích lũy tư bản; quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư; các 
hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư; Chủ nghĩa tư bản độc 
quyền; chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; chủ nghĩa tư bản ngày nay và những 



 

biểu hiện của nó; vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản; Sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - 
xã hội cộng sản chủ nghĩa; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội 
chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; giải quyết vấn đề dân tộc và tôn 
giáo; Chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã 
hội xô viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 4. Học thuyết giá trị                                                                 10  
4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và 

ưu thế của sản xuất hàng hóa 
2 CO1; CO7; CO11;CO12; 

CO13 
4.2. Hàng hóa 4 CO1; CO7; CO11;CO12; 

CO13 
4.3. Tiền tệ 2 CO1; CO7; CO11;CO12; 

CO13 
4.4. Quy luật giá trị 2 CO1; CO7; CO11;CO12; 

CO13 

Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư 15  
5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư 

bản 
2 CO2; CO8; CO11;CO12; 

CO14 
5.2. Quá trình sản xuất ra giá trị 

thặng dư 
4 CO2; CO8; CO11;CO12; 

CO14 
5.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư 

bản 
2 CO2; CO8; CO11;CO12; 

CO14 
5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng 

dư thành tư bản – tích lũy tư bản 
2 CO2; CO8; CO11;CO12; 

CO14 
5.5. Quá trình lưu thông của tư bản 

và giá trị thặng dư 
2 CO2; CO8; CO11;CO12; 

CO14 
5.6. Các hình thái tư bản và các hình 

thức biểu hiện của giá trị thặng 
dư 

3 CO2; CO8; CO11;CO12; 
CO14 

Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư 
bản độc quyền và  chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước                                          

5  

6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 1 CO3; CO9; CO11;CO12; 
CO15 

6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước 

1 CO3; CO9; CO11;CO12; 
CO15 

6.3. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và 
những biểu hiện của nó 

2 CO3; CO9; CO11;CO12; 
CO15 

6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng 
vận động của chủ nghĩa tư bản 

1 CO3; CO9; CO11;CO12; 
CO15 

Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa                                                              

5  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân 

2 CO4; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 2 CO4; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

7.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng 
sản chủ nghĩa 

1 CO4; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã 
hội có tính qui luật trong tiến 
trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa                                              

5 CO5; CO10; CO11; 
CO12;CO16;  
CO17 

8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và nhà nước xã hội 
chủ nghĩa 

2 CO5; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa 

1 CO5; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn 
giáo 

2 CO5; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

Chương 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
triển vọng                                  

5  

9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 2 CO6; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô 
hình chủ nghĩa xã hội Xô viết và 
nguyên nhân của nó 

2 CO5; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 1 CO5; CO11; CO12;CO16;  
CO17 

7.2. Thực hành (không có) 

8. Phương pháp giảng dạy: 
- Phương pháp diễn giảng, nêu vấn đề 
- Phương pháp thuyết trình 
- Phương pháp thảo luận  

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thảo luận và có báo cáo kết quả. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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

10.1. Cách đánh giá 

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

 

 



 

TT Điểm thành 
phần 

Quy định Trọng 
số 

Mục tiêu 

1 Điểm kiểm 
tra giữa kỳ 

Thi viết (hình thức 
tự luận) (60 phút) 

30% CO1; CO2; CO3; CO4; CO7;CO8; 
CO11;CO12;CO13;CO14;CO15; 
CO16;CO17 

2 Điểm thi kết 
thúc học 
phần 

- Thi viết kết hợp 
trắc nghiệm 
 (90 phút) 
- Tham dự đủ 80% 
tiết lý thuyết  
- Bắt buộc dự thi 

70% CO1; CO2; CO3; CO4; CO7; 
CO8; 
CO11;CO12;CO13;CO14;CO15; 
CO16;CO17 

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Giáo trình Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội. 

LUAT.007612 

[2] Nguyễn Văn Hảo, Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin, 
Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006. 

BMML.001960 

[3] Đỗ Nguyên Phương, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, 
Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006. 

MOL.038699 

[4] Trịnh Quốc Tuấn (2002), Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

MOL.077073 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

1 - 3 Chương 4: Học thuyết giá trị                                                                 
4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế 
của sản xuất hàng hóa 

4.2. Hàng hóa 

4.3. Tiền tệ 
4.4. Quy luật giá trị 

20  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [2] 

4 - 8 Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư           
5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản 
5.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư  

30  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [2] 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 
viên 

5.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư 
thành tư bản – tích lũy tư bản 

5.5. Quá trình lưu thông của tư bản và giá 
trị thặng dư 
5.6. Các hình thái tư bản và các hình thức 
biểu hiện của giá trị thặng dư 

9 - 
10 

Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư 
bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước                                           
6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 
6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
6.3. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và những 
biểu hiện của nó 
6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động 
của chủ nghĩa tư bản 

10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [2] 

11 - 
12 

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa                                                                     
7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân 

7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
7.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa 

10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [3] 
+ Tài liệu [4] 

13 - 
14 

Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã 
hội có tính qui luật trong tiến trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa                                                     
8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa 
8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [3] 
+ Tài liệu [4] 

15 Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
triển vọng                                  
9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 
9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình 
chủ nghĩa xã hội Xô viết và nguyên nhân 
của nó 
9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
+ Tài liệu [3] 
+ Tài liệu [4] 

 Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2019 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
1. Tên học phần: Đường lối Cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam 
                       (The revolutionary Pathway of Vietnamese Communist Party) 

- Mã số học phần: ML011 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45  tiết lý thuyết; 90 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Khoa: Khoa học Chính trị 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: ML006 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

4.1 

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng trong quá trình học tập về xác 
định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc học 
tập môn học 

Giúp sinh viên hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho người học về đường lối, 
chủ trương, quan điểm của Đảng qua các thời kỳ lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của 
Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, 
văn hóa xã hội, đối ngoại 

2.1.1a,b 

4.2 
Rèn luyện kỹ năng khai thác thông tin, phản biện, có khả năng 
vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề phát sinh trong 
thực tiễn 

2.2.1.b,c,d,e 

4.3 

Tổ chức, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước 

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phân tích và đánh giá thông tin, 
sáng tạo, làm việc nhóm 

2.2.2a,d 

4.4 

Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, ý thức, trách nhiệm 
trong học tập 

Rèn luyện lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị 

Giúp sinh viên tự hào về những thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống quý báu của dân 
tộc 

Củng cố niềm tin cho sinh viên vào quan điểm của chủ nghĩa 

2.3a,b,c 



 

Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 
tiêu 

CĐR 
CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Hiểu được những vấn đề cơ bản về Đường lối cách 
mạng Việt Nam và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt 
Nam 

 

4.1 2.1.1a 

CO2 

Có kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, quan 
điểm của Đảng qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, nhất là đường lối của Đảng trên một số lĩnh 
vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại 

4.1 2.1.1a,b 

 Kỹ năng   

CO3 
Có kỹ năng khai thác thông tin, phản biện, có khả năng 
vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề phát 
sinh trong thực tiễn công việc 

4.2 2.2.1.b,c,d,e 

CO4 

Có khả năng tổ chức, vận động quần chúng thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà  nước 

Có kỹ năng giao tiếp, phân tích và đánh giá thông tin, 
sáng tạo, làm việc nhóm 

4.3 2.2.2a,d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững 
vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội 

4.4 2.3a 

CO6 
Có tinh thần nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm, ý thức 
tổ chức kỷ luật trong công việc 

4.4 2.3b 

CO7 
Bảo vệ quan điểm của bản thân trên cơ sở tôn trọng ý 
kiến đóng góp của mọi người. 

4.4 2.3c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần trình bày về đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Qua đó, cung cấp cho sinh viên những 
hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đường lối kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường lối công 



 

nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và 
giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 
mở đầu. 

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên 
cứu môn đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

2  

            I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 1 CO1, CO3, 
CO5, CO6 

             II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc 
học tập môn học 

1 CO1, CO3, 
CO5, CO6 

Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

4  

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 CO1, CO4, 
CO5 
  

           1.2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đảng 

2 CO1, CO4, 
CO5 
  

Chương 2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền  
(1930-1945)  

4  

           2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 
1939 

2 CO2, CO4, 
CO5, CO6 

           2.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 
1945 

2 CO2, CO4, 
CO5, CO6 

Chương 3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) 

7  

         3.1 
 

Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
(1945-1954) 

 CO2, CO4, 
CO5, CO6, 
CO7 

        3.2 Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất 
đất nước (1954-1975) 

 CO2, CO4, 
CO5, CO6, 
CO7 

Chương 4. Đường lối công nghiệp hóa 5  

         4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới  CO2=>CO7 

         4.2. Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới  CO2=>CO7 

Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 

5  

    



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

          5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị 
trường 

 CO2=>CO7 

         5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

 CO2=>CO7 

Chương 6. Đường lối xây dựng Hệ thống chính trị 5  

        6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ 
trước đổi mới (1975-1986) 

 CO2=>CO7 

       6.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ 
đổi mới 

 CO2=>CO7 

Chương 7. Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, 
giải quyết các vấn đề xã hội 

7  

      7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây 
dựng và phát triển nền văn hóa 

 CO2=>CO7 

      7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các 
vấn đề xã hội 

 CO2=>CO7 

Chương 8. Đường lối đối ngoại 6  

      8.1. Đường lối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975-
1985) 

2 CO2=>CO7 

     8.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 
thời kỳ đổi mới 

4 CO2=>CO7 

8. Phương pháp giảng dạy: 
Phương pháp diễn giảng, phương pháp nêu vấn đề, vấn đáp, trực quan, thảo luận 

nhóm, báo cáo nhóm, thuyết trình và một số phương pháp khác 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Đến lớp đúng giờ, học tập nghiêm túc, không làm việc riêng trong giờ học, không 
sử dụng điện thoại di động, máy tính để làm việc riêng; tuân thủ đúng quy định của 
nhà trường và yêu cầu của giảng viên. 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, báo cáo (100%) 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân, nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp, tham khảo các tài liệu có liên quan. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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

10.1. Cách đánh giá 

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

 



 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham gia 40/45 40% CO1=>CO7 
2 Điểm bài tập/bài 

tập nhóm 
- Báo cáo/thuyết minh/thảo luận/bài 
thu hoạch/trắc nghiệm/tự luận 
- Được nhóm xác nhận có tham gia  
- Tham dự 100% giờ báo cáo/bài 
tập... 

3 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/các 
hình thức khác...(20-60 phút) 

5 Điểm thi kết thúc 
học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/trắc 
nghiệm kết hợp tự luận/bán tự 
luận...(75-90phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 
100% giờ bài tập cá nhân/nhóm... 
- Bắt buộc dự thi 

60% CO1=>CO7 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXb. Chính trị quốc gia - Sự 
thật, Hà Nội, 2017. – 324.2597075/Th455 

MOL.083007 
MOL.083008 
MOL.083009 

[2] Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và 
Đào tạo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012. – 
324.2597075/Gi108/2012 

MOL.070272 
MOL.070273 

[3] Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. – 342.597041 

BMML.000828 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

Chương mở đầu. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu 
môn Đường lối Cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

 

2 

-Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1] 
- Nghiên cứu làm rõ 2 vấn đề sao: 
+ Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 
của môn học 
+ Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 
của việc học tập môn học 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương 1. Sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đảng 

4 -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1],[2] 
- Nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau: 

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam (quốc tế và trong 
nước) 

2. Nội dung và ý nghĩa Cương lĩnh 
chính trị đầu tiên của Đảng 

3.Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

3-4 Chương 2. Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền  
(1930-1945)  
 
 

4 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [2]  
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
- Nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau: 

1. Nội dung Luận Cương chính trị tháng 
10/1930 

2. Quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến 
lược của Đảng 

2. Chủ trương Tổng khởi nghĩa và kết 
quả 

4-6 Chương 3. Đường lối kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược 
(1945-1975) 

7 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [2] 
+Ôn lại nội dung đã học 
- Nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau: 

1. Cơ sở, quá trình hình thành, nội dung, 
kết quả, ý nghĩa của đường lối kháng 
chiến chống Pháp 

2. Cơ sở, quá trình hình thành, nội dung 
và kết quả, ý nghĩa đường lối kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước 

6-8 Chương 4. Đường lối công 
nghiệp hóa 

5 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [3] 
+Ôn lại nội dung đã học 
- Nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau: 
1. Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 
trước đổi mới 
2. Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 
đổi mới 

8-9 Chương 5. Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
 

5 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [3] 
+Ôn lại nội dung đã học 
- Nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: 
     Kinh tế thị trường định hướng 
XHCN của VN là gì? có những điểm gì 
giống và khác so với kinh tế thị trường 



 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

TBCN? 

10-
11 

Chương 6. Đường lối xây 
dựng Hệ thống chính trị 
 

5 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [3] 
+Ôn lại nội dung đã học 
- Nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: 
+ Quá trình đổi mới tư duy về chính trị 
của Đảng 

11-
13 

Chương 7. Đường lối xây 
dựng và phát triển văn hóa, 
giải quyết các vấn đề xã hội 
 

7 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [3] 
+Ôn lại nội dung đã học 
- Nghiên cứu làm rõ hai vấn đề sau: 

1. Đường lối xây dựng và phát triển nền 
văn hóa thời kỳ đổi mới. 

2. Quá trình nhận thức và chủ trương 
giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi 
mới 

14-
15 

Chương 8. Đường lối đối 
ngoại 
 

6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [3] 
+ Ôn lại nội dung đã học 
- Nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: 
+ Cơ sở hoạch định, chủ trương, nhiệm 
vụ đối ngoại thời kỳ 1975-1985 
+ Các giai đoạn hình thành, phát triển và 
nội dung đường lối đối hội nhập quốc tế 
thời kỳ đổi mới 

 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 201… 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TT.GIÁO D ỤC QUỐC PHÒNG                                  Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

          Số: 14/TTGDQP 
                                                                          Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2014 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT HỌC PHẦN  
 

- Tên học phần: Học phần GDQP-AN 1: Đường lối quân sự của đảng 

- Mã học phần: QP003 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ 

- Số tiết học phần: Số tiết: 45; Tiết lý thuyết: 45 tiết 

- Thông tin giảng viên: 

+ Đơn vị: Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ. 

+ Điện thoại: 07103872002 

+ E-mail: mttuan@ctu.edu.vn  (Giáo vụ trung tâm) 

     + Website: http://dec.ctu.edu.vn/ 
1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung:  
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu 

cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, 
dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể: 
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc  
- Về kỹ năng: Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho sinh viên trước các thế lực thù 

địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới   
- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; 

hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra 
công tác. 
2. Nội dung học phần: 

           Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản 
Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các 
quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung 
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. 

 

Thời gian 
T
T 

Nội dung Tổng số 
tiết 

Lý 
thuyết 

Thực hành 

1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 1 1  



2 
Một số quan điểm CNMLN – TT.HCM về 
chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc. 

5 5  

3 
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc. 

5 5  

4 
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

5 5  

5 
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam. 

10 10  

6 
Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 
cường củng cố quốc phòng – an ninh. 

10 10  

7 Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 9 9  
 Tổng cộng 45 45t  

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, ĐÁNH GIÁ. 

3.1. Phương pháp dạy, học tập. 

           Dạy lý thuyết sử dụng PP thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, liên hệ lý luận với thực tiên 
và rút ra bài học. 

    3.2. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
3.2.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - 36 tiết tham dự học/45 tổng số tiết 10% 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Làm bài tập 
 

30% 

3 Điểm thi kết thúc học phần 
- Thi trắc nghiệm (50phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  
- Bắt buộc dự thi 

60% 

3.2.2. Cách tính điểm 
Điểm học phần GDQP-AN: là tổng điểm được tính từ các điểm thành phần bao gồm: điểm 

chuyên cần x 10% + điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + điểm thi kết thúc học phần x 60%. Điểm 
học phần sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được công bố và nhập vào 
hệ thống quản lý điểm theo thang điểm 10. Học phần sẽ được tính tích lũy khi đạt từ điểm 4 trở 
lên. Hệ thống quản lý điểm quy đổi điểm học phần (thang điểm 10) thành điểm chữ và điểm học 
phần (thang điểm 4) 
4. TÀI LI ỆU 

          Giáo trình Giáo dục quốc phòng - tập 1 - Nhà XBGD Năm 2012 

* Thời điểm áp dụng: Học kỳ 1 năm học 2014-2015 
            
                                                                                                 Cần Thơ, ngày 29  tháng 07 năm 2014 
           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                 TL. GIÁO VỤ                                                                                                                                                                    
 
                          (Đã ký)                                                                                       (Đã ký) 
 
              Nguyễn Vĩnh Ninh                                                                Mai Thế Tuấn 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT HỌC PHẦN  
 

- Tên học phần: Học phần GDQP-AN 2: Công tác quốc phòng, an ninh 

- Mã học phần: QP004 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ 

- Số tiết học phần: Số tiết: 30; Tiết lý thuyết: 30 tiết 

- Thông tin giảng viên: 

+ Đơn vị: Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ. 

+ Điện thoại: 07103872002 

+ E-mail: mttuan@ctu.edu.vn  (Giáo vụ trung tâm) 

     + Website: http://dec.ctu.edu.vn/ 
 

1. Mục tiêu: 
1.1. Mục tiêu chung:  

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và 
Nhà nước; nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng 
tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể: 
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà 

nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”  bạo loạn lật đổ của các thế 
lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.  

- Về kỹ năng: Nâng cao ý thức trong xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn 
sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội 

- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; 
xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức 
cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 
 

2. Nội dung học phần: 

           Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của 
Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng 
dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng chống chiến 
tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và 
đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; 
xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng 
chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 



Thời gian 

T Nội dung Tổng số 
tiết 

Lý 
thuyết 

Thực hành 

1 
Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa 
bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với CMVN. 

5 5  

2 
Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng 
vũ khí công nghệ cao. 

4 4  

3 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực 
lượng dự bị động viên và động viên công 
nghiệp. 

4 4  

4 
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
biên giới quốc gia. 

4 4  

5 

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn 
giáo và đấu tranh. phòng chống địch lợi 
dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống 
phá cách mạng Việt Nam. 

4 4  

6 

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh 
quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hội, những vấn đề cơ bản về đấu tranh 
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc.  

9 9  

 Tổng cộng 30t 30t  
 

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, ĐÁNH GIÁ. 

3.1. Phương pháp dạy, học tập. 

           Dạy lý thuyết sử dụng PP thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, liên hệ lý luận với thực tiên 
và rút ra bài học. 

3.2. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
3.2.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - 24 tiết tham dự học/30 tổng số tiết 10% 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Làm bài tập 
 

30% 

3 Điểm thi kết thúc học phần 
- Thi trắc nghiệm (50phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  
- Bắt buộc dự thi 

60% 

 
3.2.2. Cách tính điểm 
Điểm học phần GDQP-AN: là tổng điểm được tính từ các điểm thành phần bao gồm: điểm 

chuyên cần x 10% + điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + điểm thi kết thúc học phần x 60%. Điểm 
học phần sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được công bố và nhập vào 



hệ thống quản lý điểm theo thang điểm 10. Học phần sẽ được tính tích lũy khi đạt từ điểm 4 trở 
lên. Hệ thống quản lý điểm quy đổi điểm học phần (thang điểm 10) thành điểm chữ và điểm học 
phần (thang điểm 4) 

 
4. TÀI LI ỆU 

          Giáo trình Giáo dục quốc phòng (tập 1, 2) Nhà XBGD Năm 2012 

* Thời điểm áp dụng: Học kỳ 1 năm học 2014-2015 
            
                                                                                                 Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2014 
                                                                                                                  NGƯỜI BIÊN SOẠN 
            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                 TL. GIÁO VỤ                                                                                                                                                                    
 
                          (Đã ký)                                                                                       (Đã ký) 
 
              Nguyễn Vĩnh Ninh                                                                Mai Thế Tuấn 
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