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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin tổng quát (General information) 

- Tên học phần: LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

- Tên tiếng Anh: Theory of state and law 

- Mã học phần: LU 091 

- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

Kiến thức cơ bản    Kiến thức cơ sở ngành 

Kiến thức chuyên ngành   Kiến thức khác 

Học phần chuyên về kỹ năng chung           Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp        

- Số tín chỉ: 3 + 1 

+ Số tiết lý thuyết/số buổi: 45/9 

+ Số tiết thực hành/số buổi: 30/6 

- Học phần học trước (Điều kiện tiên quyết): Đã hoàn thành học phần Những nguyên 

lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Học phần song hành:  

 

2. Mô tả học phần (Course descriptions) 

- Học phần Lý luận về Nhà nước và pháp luật nghiên cứu hiện tượng Nhà nước và 

pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.  

- Học phần giải quyết các vấn đề lý luận chung nhất về Nhà nước và pháp luật: (i) 

Nguồn gốc, bản chất, các kiểu, chức năng của nhà nước và pháp luật; (ii) Các nguyên 

tắc tổ chức bộ máy nhà nước, hình thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước; (iii) 

Các khái niệm, hiện tượng pháp lý cơ bản như: quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 

vi phạm pháp luật, ý thức pháp luật... 

 

3. Nguồn học liệu (Learning resources: course books, reference books, ...)  

Tài liệu bắt buộc 

1. Tập bài giảng Lý luận về nhà nước Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 

năm 2016, Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. 

2. Tập bài giảng Lý luận về pháp luật Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, năm 

2016, Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo 

1. Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật - Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 

2013, Nxb. Công an nhân dân. 
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2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính Trị Quốc 

gia, 2004. 

3. Đảng Công sản Viêt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. 

Chính trị Quốc gia. 

4. Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nxb. 

Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997 

5. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính 

trị, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. 

6. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý Luận chung về Nhà nước, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 

7. Trần Ngọc Đường (2000), Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, NXB 

Chính trị Quốc gia. 

8. Montesquieu (2004), Bàn về tinh thần pháp luật - Bản in của Nxb. Lý luận 

Chính trị. 

9. Jean Jacques Ruosseau (2006), Bàn về khế ước xã hội, Bản in của Nxb. Lý luận 

Chính trị. 

10.  Phạm Thị Duyên Thảo, Một số vấn đề về giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện 

nay, Nxb. Chính trị quốc gia, 2014. 

11.  Đặng Văn Chiến, Pháp điển hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. 

Chính trị quốc gia, 2016. 

12.  Nguyễn Văn Hiển, Bàn về hệ thống pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia, 2014. 

13.  Nguyễn Minh Đoan, Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, 2013. 

14.  Nguyễn Minh Đoan, Ý thức pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia, 2011. 

15.  Nguyễn Minh Đoan, Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam, Nxb. Chính 

trị quốc gia, 2010. 

16.  Ngô Huy Cương, Góp phần bàn về cải cách Pháp luật ở Việt Nam hiện nay, 

Nxb. Tư pháp, 2006. 

17.  Đào Duy Tấn, Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức 

pháp luậtở nước ta trong thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, 2003. 

Các tạp chí 

1. Tạp chí Nhà nước và pháp luật của Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 

thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam. 

2. Tạp chí nghiên cứu lập pháp của Văn phòng Quốc hội. 

3. Tạp chí dân chủ và pháp luật của Bộ Tư pháp. 

4. Tạp chí Luật học của Trường Đại học luật Hà Nội. 

5. Tạp chí Khoa học pháp lý của Trường Đại học luật Tp.Hồ Chí Minh. 

6. Tạp chí Tòa án nhân dân của TANDTC. 

7. Tạp chí kiểm sát của VKSNDTC. 

Các website 
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1. http://hcmulaw.edu.vn 

2. http://www.luatvietnam.com.vn 

3. http://www.vietlaw.gov.vn 

4. http://www.chinhphu.vn 

5. http://www.westlaw.com 

6. http://www.nclp.org.vn 

 

4. Mục tiêu học phần (Course goals) 

Phần Nhà nước: 

Mục tiêu 

(Gx)  

Mô tả mục tiêu 

 

CĐR của 

CTĐT 

(X.x.x)  

G1 

Phân tích đối tượng nghiên cứu Lý luận Nhà nước và Pháp 

luật, phương pháp nghiên cứu của Lý luận Nhà nước và Pháp 

luật, phương pháp học tập Lý luận Nhà nước và Pháp luật. 

2.2.1 

G2 
Phân tích nguồn gốc ra đời của nhà nước theo một số học 

thuyết tiêu biểu. 
2.2.1 

G3 Phân tích bản chất của nhà nước. 2.2.1 

G4 Phân tích kiểu nhà nước 2.2.1 

G5 Phân tích chức năng của nhà nước. 2.2.1 

G6 Phân tích bộ máy nhà nước. 2.2.1 

G7 Phân tích hình thức của nhà nước. 2.2.1 

G8 Phân tích nhà nước trong hệ thống chính trị. 2.2.1 

G9 Phân tích nhà nước xã hội chủ nghĩa. 2.2.1 

G10 Phân tích nhà nước pháp quyền. 2.2.1 

G11 Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện. 2.3.1 

G12 

Công nhận và có ý thức tôn trọng các quy luật khách quan dẫn 

đến sự ra đời, thay đổi và tiêu vong đối với các hiện tượng nhà 

nước trong lịch sử cũng như hiện tại. 

2.2.5 

 

Phần Pháp luật: 

Mục tiêu 

(Gx)  

Mô tả mục tiêu 

 

CĐR của 

CTĐT 

(X.x.x)  

G1 Hiểu những khái niệm cơ bản nhất liên quan đến pháp luật. 2.2.1 

G2 
Giải thích được các khái niệm, các bộ phận cấu thành khái 

niệm đó, phân biệt các khái niệm pháp lý với nhau. 
2.2.1 

G3 
- Vận dụng được các khái niệm để nhận biết và giải thích, 

chứng minh một hiện tượng pháp lý 
2.3.1 

http://hcmulaw.edu.vn/
http://www.luatvietnam.com.vn/
http://www.vietlaw.gov.vn/
http://www.chinhphu.vn/
http://www.westlaw.com/
http://www.nclp.org.vn/
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- Xác định được vị trí của Pháp luật trong xã hội. 

- Sử dụng đúng những khái niệm, thuật ngữ phản ánh hiện 

tượng Pháp luật và các hiện tượng xã hội khác. 

G4 
Phân tích, so sánh được pháp luật với nhà nước, với các quy 

tắc xử sự khác. 
2.2.1 

G5 

- Đánh giá, cho ý kiến về sự thay đổi, vai trò của pháp luật, các 

hiện tượng pháp lý trong lịch sử, trong thời điểm hiện tại. 

- Có thái độ khách quan và khoa học trong nghiên cứu và trao 

đổi những vấn đề về pháp luật. 

2.3.1 

G6 
Đề xuất những giải pháp để làm cho pháp luật khả thi và hợp 

lý hơn. 
2.3.1 

 

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

Phần Nhà nước: 

CĐR 

(G.x.x) 

 

Mô tả CĐR 

 

G1.1 Nhận diện đối tượng nghiên cứu của Lý luận Nhà nước và Pháp luật. 

G1.2 Liệt kê các phương pháp nghiên cứu của Lý luận Nhà nước và Pháp luật. 

G1.3 Nhận diện các phương pháp học tập Lý luận Nhà nước và Pháp luật. 

G2.1 
Phân tích một số học thuyết thuyết phi Mác - xít tiêu biểu về nguồn gốc 

của Nhà nước. 

G2.2 Phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc của Nhà nước. 

G2.3 Phân tích quá trình hình thành của nhà nước theo quan điểm Mác - Lênin. 

G3.1 Nhận diện được bản chất của Nhà nước. 

G3.2 Nhận diện được các nhà Nước trong lịch sử, hiện tại và tương lai. 

G3.3 Phân biệt Nhà nước với các tổ chức xã hội khác. 

G4.1 Phân tích khái niệm kiểu Nhà nước. 

G4.2 Phân tích quy luật về sự thay thế của các kiểu nhà nước trong lịch sử. 

G4.3 Phân tích các kiểu nhà nước trong lịch sử và hiện tại. 

G5.1 Phân tích khái niệm chức năng nhà nước. 

G5.2 
Phân tích mối quan hệ giữa chức năng nhà nước với nhiệm vụ, bản chất, 

bộ máy nhà nước. 

G5.3 Phân loại các chức năng nhà nước. 

G5.4 So sánh chức năng của các kiểu nhà nước. 

G6.1 Phân tích khái niệm bộ máy nhà nước. 

G6.2 
Phân tích các nguyên tắc chủ yếu chi phối việc tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước. 

G6.3 Liên hệ bộ máy nhà nước của các kiểu nhà nước trong lịch sử. 
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G7.1 Phân tích khái niệm hình thức nhà nước. 

G7.2 
Phân tích hình thức chính thể; hình thức cấu trúc của nhà nước; chế độ 

chính trị của nhà nước. 

G7.3 Liên hệ với hình thức nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản. 

G8.1 Phân tích khái niệm hệ thống chính trị. 

G8.2 Phân tích vị trí, vai trò pháp lý của nhà nước trong hệ thống chính trị. 

G8.3 Phân tích vị trí, vai trò chính trị của nhà nước trong hệ thống chính trị. 

G9.1 Phân tích bản chất nhà nước Xã hội chủ nghĩa. 

G9.2 Phân tích chức năng nhà nước Xã hội chủ nghĩa. 

G9.3 Phân tích hình thức nhà nước Xã hội chủ nghĩa. 

G9.4 Phân tích bộ máy nhà nước Xã hội chủ nghĩa. 

G10.1 Giải thích về nhà nước pháp quyền. 

G10.2 Phân biệt nhà nước pháp quyền và chế độ pháp trị. 

G10.3 
Giải thích những dấu hiệu chung nhất, được thừa nhận rộng rãi của nhà 

nước pháp quyền. 

G10.4 Liên hệ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. 

G11.1 Kỹ năng làm việc nhóm. 

G11.2 Kỹ năng thuyết trình. 

G11.3 Kỹ năng phản biện. 

G12.1 Có ý thức tôn trọng những vấn đề lý luận về Nhà nước. 

G12.2 
Công nhận các quy luật khách quan dẫn đến sự ra đời, thay đổi và mất đi 

của các hiện tượng Nhà nước trong lịch sử cũng như hiện tại. 

 

Phần Pháp luật 

CĐR 

(G.x.x) 

 

Mô tả CĐR 

 

G1.1 Hiểu nguồn gốc của pháp luật, nguyên nhân xuất hiện pháp luật. 

G1.2 Nhận diện được các khái niệm pháp lý, các hiện tượng pháp lý. 

G2.1 Phân tích nội hàm của các khái niệm pháp lý, các hiện tượng pháp lý. 

G2.2 Phân biệt các khái niệm pháp lý, các hiện tượng pháp lý với nhau. 

G3.1 Vận dụng được các khái niệm pháp lý vào thực tiễn. 

G3.2 Giải thích, chứng minh một số hiện tượng pháp lý cơ bản. 

G4.1 Phân tích các mối quan hệ của Pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước 

và quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác. 

G4.2 So sánh Pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và quy phạm pháp luật 

với các quy phạm xã hội khác. 

G5.1 Nhận diện được vai trò của pháp luật trong xã hội, và sự thay đổi của pháp 

luật qua thời gian. 
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G5.2 Phân tích được một số hiện tượng pháp lý cơ bản diễn ra trong thực tiễn. 

G6.1 Có thể đề xuất một số giải pháp để hoàn hiện pháp luật. 

G6.2 Có thể đề xuất một số giải pháp để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật. 

 

6. Đánh giá học phần(Course assessment) 

Thành phần 

đánh giá [1] 

Hình thức đánh giá (Ax.x) 

[2] 

CĐR học phần 

(Gx.x) [3] 

Tỉ  lệ 

(%) 

[4] 

A1. Đánh giá 

quá trình 

A1.1 Kiểm tra giữa kỳ Phần Nhà nước: 

G2.1, 2.2, 2.3 

G3.1, 3.2, 3.3 

G4.1, 4.2, G5.1, 

5.2 G6.1, 6.2 

Phần Pháp luật: 

G1,2,3,4,5,6 

30 

A1.2 Thuyết trình nhóm 

A 1.3 Bài tập nhóm 

A2. Đánh giá 

cuối kỳ  
A2.1 Kiểm tra kết thúc học phần 

Phần Nhà nước: 

G2.1 , 2.2, 2.3, 

G3.1, 3.3. G4.1, 

4.2, G5.1, 5.2, 

G6.1, 6.2, G7.1, 

7.2, G8.1, 8.2, 

8.3, G9.1, 9.2, 

9.3, 9.4, G10.1, 

10.3, 10.4 

Phần Pháp luật: 

G1,2,3,4,5,6 

70 

 

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan): 

Lý thuyết/Thực hành 

Tuần

/Buổi 

học 

[1] 

Nội dung 

[2] 

CĐR 

học 

phần 

[3] 

Hoạt động 

dạy và học 

[4] 

Tài liệu tham 

khảo [5] 

1 Chương 1: Nhập môn lý luận Nhà 

nước và pháp luật 

1.1. Vài nét tổng quan về môn học 

Lý luận về Nhà nước và pháp luật  

1.2. Những góc độ tiếp cận Lý luận 

về nhà nước và pháp luật 

1.2.1. Lý luận về Nhà nước là và pháp 

G1.1 

G1.2 

G1.3 

G12.1 

G12.2 

 

 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 
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luật một khoa học độc lập 

1.2.2. Lý luận về nhà nước và pháp 

luật là một môn học trong chương 

trình cử nhân Luật 

1.3. Phương pháp học tập môn Lý 

luận về nhà nước và pháp luật 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

 

1 Chương 2. Nguồn gốc Nhà nước 

2.1. Các học thuyết tiêu biểu về 

nguồn gốc nhà nước  

2.1.1. Các học thuyết phi Mác-xit về 

nguồn gốc của nhà nước 

2.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-

Lênin về nguồn gốc của nhà nước 

2.2. Quá trình hình thành nhà nước 

theo quan điểm Mác - Lênin 

2.2.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy 

và tổ chức thị tộc bộ lạc 

2.2.2. Sự tan rã của công xã nguyên 

thủy và sự xuất hiện nhà nước 

2.3. Điểm qua sự ra đời của một số 

nhà nước trong lịch sử 

G2.1 

G2.2 

G2.3 

G12.1 

G12.2 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam 

 

 

2 

 

Chương 3: Bản chất Nhà nước 

3.1. Khái niệm bản chất nhà nước 

3.1.1. Khái niệm bản chất và ý nghĩa 

của việc tìm hiểu bản chất nhà nước 

3.1.2. Nội dung khái niệm bản chất 

nhà nước 

3.2. Những đặc trưng của nhà nước 

3.2.1. Nhà nước thiết lập quyền lực 

công cộng đặc biệt tách rời khỏi xã 

hội và áp đặt với toàn bộ xã hội. 

3.2.2. Nhà nước quản lý dân cư theo 

sự phân chia lãnh thổ. 

3.2.3. Nhà nước có chủ quyền quốc 

gia 

3.2.4. Nhà nước ban hành pháp luật 

và quản lý xã hội bằng pháp luật 

3.2.5. Nhà nước thu các khoản thuế 

dưới dạng bắt buộc 

3.3. Mối liên hệ của nhà nước với 

G3.1 

G3.2 

G3.3 

G12.1 

G12.2 

 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 
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những yếu tố cơ bản trong xã hội có 

giai cấp 

3.3.1. Nhà nước và xã hội 

3.3.2.  Nhà nước với cơ sở kinh tế 

3.3.3. Nhà nước trong mối quan hệ 

với các thiết chế của hệ thống chính 

trị 

3.3.4.  Nhà nước với pháp luật 

3.4. Bản chất nhà nước chủ nô, 

phong kiến, tư sản 

3.4.1. Bản chất của nhà nước chủ nô 

3.4.2. Bản chất của nhà nước phong 

kiến 

3.4.3. Bản chất của nhà nước tư sản. 

3 

 

Chương 4. Kiểu Nhà nước 

4.1. Khái niệm kiểu nhà nước 

4.2. Cơ sở tồn tại và sự thay thế các 

kiểu nhà nước 

4.2.1. Cơ sở kinh tế 

4.2.2. Cơ sở xã hội 

4.2.3. Cơ sở tư tưởng 

4.2.4. Đặc điểm về sự thay thế các 

kiểu nhà nước trong lịch sử 

4.3. Các kiểu nhà nước trong lịch sử 

4.3.1. Kiểu nhà nước chủ nô 

4.3.2. Kiểu nhà nước phong kiến 

4.3.3. Kiểu nhà nước tư sản 

4.3.4. Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa 

G4.1 

G4.2 

G4.3 

G12.1 

G12.2 

 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

 

3 Chương 5. Chức năng Nhà nước 

5.1. Khái niệm chức năng nhà nước 

5.2. Mối quan hệ giữa chức năng với 

nhiệm vụ, bản chất và bộ máy nhà 

nước 

5.2.1. Mối quan hệ giữa chức năng 

với nhiệm vụ của nhà nước 

5.2.2. Mối quan hệ giữa chức năng 

với bản chất nhà nước 

5.2.3. Mối quan hệ giữa chức năng 

với bộ máy nhà nước 

5.3. Đặc điểm của chức năng nhà 

G5.1 

G5.2 

G5.3 

G5.4 

G12.1 

G12.2 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam.  
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nước 

5.3.1. Chức năng nhà nước là một 

phạm trù mang tính khách quan  

5.3.2. Chức năng nhà nước là một 

phạm trù mang tính chủ quan 

5.4. Phân loại chức năng nhà nước 

5.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến 

chức năng nhà nước 

5.6. Hình thức, phương pháp thực 

hiện chức năng nhà nước 

5.6.1. Hình thức thực hiện chức năng 

nhà nước 

5.6.2. Phương pháp thực hiện chức 

năng nhà nước 

5.7. Chức năng của nhà nước chủ 

nô, phong kiến, nhà nước tư sản 

5.7.1. Chức năng đối nội 

5.7.2. Chức năng đối ngoại 
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Chương 6: Bộ máy nhà nước 

6.1. Khái niệm bộ máy nhà nước 

6.2. Cơ quan nhà nước 

6.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

bộ máy nhà nước 

6.4. Bộ máy nhà nước của các kiểu 

nhà nước trong lịch sử. 

6.4.1. Bộ máy nhà nước chủ nô 

6.4.2. Bộ máy nhà nước phong kiến 

6.4.3. Bộ máy nhà nước tư sản 

G6.1 

G6.2 

G6.3 

G12.1 

G12.2 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016, 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam.  

 

5 

 

Chương 7: Hình thức nhà nước 

7.1. Khái niệm hình thức nhà nước. 

7.2. Hình thức chính thể 

7.2.1. Khái niệm hình thức chính thể 

7.2.2. Phân loại hình thức chính thể 

7.3. Hình thức cấu trúc nhà nước 

7.3.1. Khái niệm hình thức cấu trúc 

7.3.2.  Phân loại hình thức cấu trúc 

7.4. Chế độ chính trị 

7.4.1. Khái niệm chế độ chính trị 

G7.1 

G7.2 

G7.3 

G12.1 

G12.2 

 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam  
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7.4.2. Phân loại chế độ chính trị 

7.5. Hình thức nhà nước chủ nô, 

phong kiến, tư sản 

7.5.1. Hình thức chính thể 

7.5.2. Hình thức cấu trúc 

7.5.3. Chế độ chính trị 

được giảng 

viên yêu cầu. 

 

6 

 

Chương 8: Nhà nước trong hệ 

thống chính trị 

8.1. Khái niệm chung về hệ thống 

chính trị 

8.1.1. Khái niệm hệ thống, chính trị 

và hệ thống chính trị 

8.1.2. Cơ cấu của hệ thống chính trị 

8.1.3. Phân loại hệ thống chính trị 

8.2. Vị trí, vai trò của nhà nước 

trong hệ thống chính trị 

8.2.1. Vị trí, vai trò pháp lý của nhà 

nước trong hệ thống chính trị 

8.2.2. Vị trí, vai trò chính trị của nhà 

nước trong hệ thống chính trị 

8.2.3. Sự tác động của nhà nước tới 

các thành phần trong hệ thống chính 

trị 

G8.1 

G8.2 

G8.3 

G12.1 

G12.2 

 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam  
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Chương 9: Nhà nước xã hội chủ 

nghĩa 

9.1. Tính tất yếu khách quan và sự 

ra đời của nhà nước xã hội chủ 

nghĩa 

9.1.1. Những tiền đề cho sự xuất hiện 

nhà nước xã hội chủ nghĩa 

9.1.2. Sự xuất hiện các nhà nước xã 

hội chủ nghĩa trong lịch sử 

9.2. Bản chất của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

9.2.1. Tính giai cấp 

9.2.2. Tính xã hội 

9.3. Hình thức của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

9.3.1. Hình thức chính thể của nhà 

nước xã hội chủ nghĩa 

G9.1 

G9.2 

G9.3 

G9.4 

G12.1 

G12.2 

 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam  
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9.3.2. Hình thức cấu trúc nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

9.3.3. Chế độ chính trị nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

9.4. Hình thức nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

9.4.1. Hình thức chính thể 

9.4.2. Hình thức cấu trúc 

9.4.3. Chế độ chính trị 

9.5. Chức năng của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

9.5.1. Chức năng đối nội của nhà 

nước xã hội chủ nghĩa 

9.5.2. Chức năng đối ngoại của nhà 

nước xã hội chủ nghĩa 

9.6. Bộ máy nhà nước xã hội chủ 

nghĩa 

7 Chương 10: Những vấn đề cơ bản 

về nhà nước pháp quyền 

10.1. Sự phát triển của tư tưởng về 

nhà nước pháp quyền 

10.1.1. Sự cai trị coi trọng luật pháp 

đặt nền móng cho vai trò của pháp 

luật trong mối quan hệ với nhà nước 

10.1.2. Chế ngự quyền lực quân chủ 

chuyên chế bằng pháp luật 

10.1.3. Chế ngự quyền lực nhà nước 

và mở rộng nội dung dân chủ 

10.1.4. Nhà nước pháp quyền hiện đại 

10.2. Một số dấu hiệu cơ bản của 

nhà nước pháp quyền 

10.3. Phân biệt tư tưởng nhà nước 

pháp quyền với tư tưởng pháp trị và 

chế độ pháp trị 

10.4. Xây dựng nhà nước pháp 

quyền ở Việt Nam 

10.4.1. Tính tất yếu của xây dựng nhà 

nước pháp quyền ở Việt Nam 

10.4.2. Những yêu cầu cơ bản của 

việc xây dựng nhà nước pháp quyền 

G10.1 

G10.2 

G10.3 

G10.4 

G12.1 

G12.2 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam  
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Việt Nam hiện nay  

8 Chương 11. Những vấn đề chung về 

pháp luật 

11.1. Đối tượng nghiên cứu, phương 

pháp nghiên cứu của lý luận về pháp 

luật 

11.1.1. Đối tượng nghiên cứu của lý 

luận về pháp luật 

11.1.2. Phương pháp nghiên cứu của 

lý luận về pháp luật 

11.2. Sự phát triển của lý luận về 

pháp luật. 

11.3. Nguồn gốc của pháp luật  

11.4. Bản chất và các mối liên hệ 

của pháp luật  

11.4.1. Tính giai cấp của pháp luật 

11.4.2. Tính xã hội của pháp luật 

11.5. Các mối liên hệ của pháp luật 

với các hiện tượng xã hội khác 

11.5.1. Mối quan hệ pháp luật với 

kinh tế  

11.5.2. Mối quan hệ pháp luật với 

chính trị 

11.5.3. Mối quan hệ pháp luật với 

Nhà nước  

11.5.4. Mối quan hệ pháp luật với các 

quy phạm xã hội khác 

11.6. Thuộc tính của pháp luật  

11.6.1. Tính quy phạm phổ biến 

11.6.2. Tính xác định chặt chẽ về mặt 

hình thức 

11.6.3. Tính được đảm bảo bằng nhà 

nước  

11.7. Chức năng của pháp luật  

11.7.1. Khái niệm 

11.7.2. Các chức năng chủ yếu 

11.8. Vai trò của pháp luật. 

11.9. Hình thức của pháp luật  

11.9.1. Khái niệm hình thức pháp luật 

11.9.2. Các hình thức pháp luật 

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G4.1 

G4.2 

G6.1 

Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam  
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9 Chương 12. Quy phạm pháp luật 

12.1. Khái niệm và đặc điểm của quy 

phạm pháp luật 

12.2. Kết cấu của quy phạm pháp luật. 

12.3. Phân loại các quy phạm pháp 

luật. 

12.4. Phương thức thể hiện quy phạm 

trong văn bản quy phạm pháp luật 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

10 Chương 13. Hệ thống pháp luật 

13.1. Khái niệm hệ thống pháp luật 

13.2. Các yếu tố của hệ thống pháp 

luật 

13.3. Các ngành luật cơ bản trong hệ 

thông pháp luật Việt Nam 

13.4. Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật và hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật Việt Nam 

13.5. Các tiêu chí cơ bản đánh giá 

mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp 

luật 

13.6. Hệ thống hóa pháp luật 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

11 Chương 14. Quan hệ pháp luật 

14.1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ 

pháp luật 

14.2. Thành phần của quan hệ pháp 

luật 

14.3. Sự kiện pháp lý 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 
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12 Chương 15. Thực hiện pháp luật và 

áp dụng pháp luật 

15.1. Thực hiện pháp luật 

15.2. Áp dụng pháp luật 

15.3. Áp dụng pháp luật tương tự 

15.4. Giải thích pháp luật 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

13 Chương 16. Ý thức pháp luật và 

pháp chế 

16.1. Ý thức pháp luật 

16.2. Pháp chế 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

14 Chương 17. Vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý 

17.1. Vi phạm pháp luật 

17.2. Trách nhiệm pháp lý 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

14 Chương 18. Cơ chế điều chỉnh pháp 

luật 

18.1. Điều chỉnh pháp luật. 

18.2. Cơ chế điều chỉnh pháp luật. 

G5.1 Tại lớp: 

Giảng viên 

thuyết giảng; 

Sinh viên 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 
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nghe giảng. 

Ở nhà: Đọc 

trước Tài 

liệu bắt buộc 

và các tài 

liệu khác 

được giảng 

viên yêu cầu. 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam. 

15 

Thực 

hành 

Theo sự chuẩn bị và sắp xếp của 

giảng viên cho từng lớp cụ thể. 

G11.1 

G11.2 

G11.3 

Tại lớp: 

Nhóm trình 

bày tại lớp, 

các nhóm 

còn lại phản 

biện 

Ở Nhà: Đọc 

tài liệu và 

chuẩn bị cho 

bài thực 

hành/thuyết 

trình. 

Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí 

Minh (2016), 

Tập bài 

giảng lý luận 

về nhà nước,  

Nxb. Hồng 

Đức - Hội 

luật gia Việt 

Nam 

15 

Kiểm 

tra 

giữa 

học 

phần 

Số lượng bài kiểm tra, thời điểm kiểm 

tra và nội dung kiểm tra do giảng viên 

đứng lớp quyết định đối với từng lớp 

cụ thể. 

 Sinh viên 

phải thực 

hiện bài 

kiểm tra cá 

nhân. 

Việc có hay 

không được 

tham khảo tải 

liệu (những 

tài liệu được 

tham khảo) 

sẽ do giảng 

viên đứng 

lớp quyết 

định cho phù 

hợp với từng 

nội dung 

kiểm tra. 

8. Quy định của học phần (Course requirement and expectations) 

Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi thuyết trình nhóm và dự kiểm tra giữa kỳ. 

9. Phiên bản chỉnh sửa 

10. Phụ trách học phần 

- Khoa/Bộ môn: Khoa Hành chính - Luật/ Bộ Quản lý nhà nước. 

- Địa chỉ và email liên hệ: truongsonquangbinh@gmail.com 

- Điện thoại: 0967 600 578.                   



16 

 

Bình Dương, ngày      tháng      năm 2016  

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 TRƯỞNG BỘ MÔN 

 BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

  


