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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT  
TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI  

1. Tên môn thi: Pháp luật đại cương  

- Số tiết ôn tập: 20 tiết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần:  

- Bộ môn:  Luật Hành chính.   

- Khoa:  Luật.  

  3. Mục tiêu của môn thi: 

3.1. Kiến thức 
3.1.1.  Hiểu được sự ra đời của nhà nước và pháp luật. 
3.1.2. Có được những kiến thức cơ bản và chung nhất về nhà nước như 

bản chất, chức năng, hình thức và các kiểu nhà nước khác nhau 
trong lịch sử. 

3.1.3. Trên cơ sở hiểu được nhà nước là gì, sinh viên có khả năng phân 
biệt nhà nước với các tố chức của Đảng, tổ chức kinh tế, chính trị 
và chính trị xã hội khác cũng như mối quan hệ qua lại giữa 
chúng. 

3.1.4. Hiểu được bản chất, chức năng, hình thức của pháp luật để nhận 
biết các đặc trưng cơ bản của pháp luật so với các quy phạm xã 
hội khác như tôn giáo, đạo đức, tập quán, điều lệ Đoàn, Đảng, nội 
quy nhà trường hoặc của công ty. 

3.1.5. Sinh viên có được kiến thức khái quát về hệ thống chính trị và bộ 
máy nhà nước ở Việt Nam, các thiết chế hợp thành hệ thống 
chính trị ở Việt Nam và các hệ thống cơ quan nhà nước tạo thành 
bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay. 

3.1.6. Hiểu được các thuật ngữ pháp lý cơ bản như quy phạm pháp luật, 
quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý, vi phạm pháp luật, chế định 
pháp luật, ngành luật, trách nhiệm pháp lý, văn bản quy phạm 
pháp luật… 

3.1.7. Hiểu được cấu thành của quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, 
quy phạm pháp luật gồm những bộ phận nào.  

3.1.8. Sinh viên nắm được Hiến pháp là gì, những nội dung cơ bản của 
Hiến pháp hiện hành. 

3.1.9. Sinh viên hiểu được thế nào là ngành luật hành chính, đối tượng 
và phương pháp điều chỉnh của ngành luật đó, hiểu được quan hệ 
pháp luật hành chính, chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính, 
quyền khiếu nại khiếu kiện hành chính, phân biệt đối tượng điều 
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chỉnh của ngành luật hành chính và ngành luật tố tụng hành 
chính. 

3.1.10. Hiểu được những quy định cơ bản của ngành luật dân sự, các chế 
định pháp luật gần gũi trong đời sống dân sự hằng ngày như hợp 
đồng, thừa kế, trách nhiệm pháp lý dân sự về bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng. 

3.1.11. Hiểu được các hành vi nào được coi là tội phạm, có các loại tội 
phạm nào, năng lực trách nhiệm pháp lý hình sự của chủ thể, các 
loại lỗi trong luật hình sự. 

3.1.12. Hiểu được phạm vi các mối quan hệ xã hội chịu sự điều chỉnh 
của ngành luật hôn nhân và gia đình, một số quy định cơ bản, gần 
gũi của pháp luật về hôn nhân và gia đình như điều kiện kết hôn, 
trường hợp cấm kết hôn, điều kiện ly hôn, quy định về vấn đề 
nuôi con chung khi ly hôn, chia tài sản chung cũng như một số 
quy định về điều kiện, đăng ký việc nuôi con nuôi. 

3.2. Kỹ năng: 
3.2.1. Sinh viên có khả năng sử dụng đúng các thuật ngữ pháp lý vào 

tình huống cụ thể. 
3.2.2. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên dần hình thành kỹ năng 

lập luận, kỹ năng tư duy hợp lý và mang tính phản biện. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Sau khi tham gia môn học, người học sẽ có được những kiến thức 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, môn học cũng cung cấp những kiến thức về vị trí của nhà nước 
trong hệ thống chính trị, cấu thành Bộ máy nhà nước bao gồm các hệ thống cơ 
quan nhà nước và chế định Chủ tịch 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. 

5. Cấu trúc nội dung môn thi: 

Chương 1.  Nguồn gốc của Nhà nước và pháp luật 
1.1. Nguồn gốc của Nhà nước  

               1.1.1 Các học thuyết khác nhau về nguồn gốc của nhà nước 
    1.1.2. Học thuyết Mác-lênin về sự ra đời của nhà nước 

1.2.  Nguồn gốc của pháp luật  

Chương 2. Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và pháp luật  
2.1.  Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước 

2.1.1. Bản chất của Nhà nước 
2.1.2. Hình thức Nhà nước 
2.1.3. Các kiểu Nhà nước    
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2.1.4. Chức năng của Nhà nước 

2.2. Những vấn đề lý luận chung về pháp luật  
2.2.1. Bản chất của pháp luật  
2.2.2. Các đặc trưng của pháp luật  
2.2.3. Các kiểu pháp luật  
2.2.4. Vai trò của pháp luật  

Chương 3: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 
3.1. Bản chất và hình thức nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

3.1.1. Bản chất Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 
3.1.2. Hình thức Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

3.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 
3.2.1. Khái niệm 
3.2.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước 
3.2.3. Hệ thống các cơ quan nhà nước 

Chương 4: Những vấn đề cơ bản về pháp luật của Nhà nước Cộng hoà 
XHCN Vi ệt Nam 

4.1.  Hình thức pháp luật của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 
4.1.1. Tập quán pháp 
4.1.2. Tiền lệ pháp 
4.1.3. Văn bản quy phạm pháp luật 

4.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt nam 

4.3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 
4.3.1. Hiệu lực về thời gian 
4.3.2. Hiệu lực về không gian 
4.3. 3. Hiệu lực về đối tượng áp dụng 

Chương 5: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật 

5.1. Quy pham pháp luật  
5.1.1. Khái niệm 
5.1.2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 
5.1.3. Phân loại các quy phạm pháp luật 

5.2. Quan hệ pháp luật  
5.2.1. Khái niệm 
2.2.2. Cấu trúc của quan hệ pháp luật 
5.2.3. Điều kiện làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ quan hệ pháp 
luật  

Chương 6: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 
6.1. Vi phạm pháp luật 

6.1.1. Khái niệm 
6.1.2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật  
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6.1.3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật 

6.2. Trách nhiệm pháp lý 
6.2.1. Khái niệm 
6.2.2. Mối quan hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm 
pháp lý 
6.2.3. Các loại trách nhiệm pháp lý 
6.2.4. Nguyên tắc áp dụng trách nhiệm pháp lý 

Chương 7 : Một số ngành luật thông dụng trong hệ thống pháp luật của 
Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

7.1. Ngành luật Hiến pháp 
7.1.1. Khái niệm (đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 
chỉnh) 
7.1.2. Một số nội dung cơ bản 

7.2. Ngành luật Hình sự và ngành luật tố tụng hình sự   
7.2.1. Khái niệm 
7.2.2. Một số nội dung cơ bản 

7.3. Ngành luật hành chính và tố tụng hành chính 
7.3.1. Khái niệm  
7.3.2. Một số nội dung cơ bản của ngành luật  

7.4.  Ngành luật Dân sự và ngành luật tố tụng dân sự 
7.4.1. Khái niệm 
7.4.2. Một số nội dung cơ bản 

7.5. Ngành luật Hôn nhân và gia đình 
7.5.1. Khái niệm 
7.5.2. Một số nội dung cơ bản 

6. Phương pháp giảng dạy: 
- Phương pháp thuyết trình. 
- Phương pháp hỏi đáp.   

7. Nhiệm vụ của người học 
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung thi để tham gia thảo luận và 
trả lời các câu hỏi giảng viên đặt ra trên lớp. 

8. Đánh giá kết quả của người học 

8.1. Hình thức thi  

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 90 phút. 

8.2. Cách tính điểm 

Bài thi được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 cho từng bài thi.  

9. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá 
biệt 

[1] Giáo trình pháp luật đại cương, Phan Trung Hiền, 342.597/ Đ455/ 
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Diệp Thành Nguyên và Huỳnh Thị Sinh Hiền, NXB. 
Đại học Cần Thơ 2014. 

[2] Giáo trình pháp luật đại cương, Bộ giáo dục và đào 
tạo, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội, 2015.  

[3] Hướng dẫn học tốt môn pháp luật đại cương, Phan 
Trung Hiền, NXB Chính trị Quốc gia, 2012. 
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 Cần Thơ, ngày 26  tháng 11 năm 2015 

TL. HI ỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG KHOA 

Lê Thị Nguyệt Châu (Đã ký) 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

Đinh Thanh Phương (Đã ký) 

 

 
 


