
 

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34a/2019 /QĐ-ĐHĐG ngày 24 tháng04  năm 2019 

của Trường Đại Học Gia Định) 

 

Tên chương trình: Cử nhân Luật 

Trình độ đào tạo:   Đại học 

Ngành đào tạo:  Luật Mã số: 7380101 

Loại hình đào tạo:   Chính quy tập trung 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình đào tạo ngành Luật tại Trường Đại Học Gia Định để người học phải 

đạt các mục tiêu sau: 

- Có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có đạo đức, lối 

sống trong sáng, có sức khỏe để sẵn sàng thực hiện nghề nghiệp sau khi ra trường.  

- Sinh viên sau quá trình đào tạo hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của 

Đảng và, nhà nước; Tinh thông luật pháp và có kỹ năng, khả năng tạo việc làm, tự lập 

nghiệp cho mình trong lĩnh vực được đào tạo, trong điều kiện Việt Nam chủ động hội 

nhập quốc tế ngày sâu rộng.  

- Có năng lực độc lập suy nghĩ, sáng tạo và bản lĩnh trong hoạt động nghề nghiệp, 

có khả năng tự học nâng cao trình độ, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kiến thức 

vào thực tiễn.  

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có thể làm việc ở các cơ quan nhà nước, đơn vị 

cung cấp dịch vụ pháp lý, doanh nghiệp hay các tổ chức nghiên cứu, giảng dạy.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

Chương trình đào tạo ngành Luật hướng đến việc đào tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho sinh viên chủ động nắm bắt tiếp thu ba nhóm kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:  

1.2.1.  Kiến thức   

Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Hiểu 

biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa 

học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo đáp 

ứng việc tyếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 



 

Có sự hiểu biết rộng và vững về ngành Luật, có kiến thức nền tảng về luật nội 

dung các lĩnh vực pháp luật chung như Hiến pháp, luật hành chính, hình sự, dân sự, 

thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai và pháp luật về tố tụng, đồng thời 

chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh 

tranh, luật thuế, luật bảo hiểm, luật đầu tư, chứng khoán… để vận dụng giải quyết các 

vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống.  

Ngoài mục tiêu nêu trên chương trình cũng cung cấp những kiến thức cơ bản và 

phù hợp về kinh tế, kế toán, tài chính doanh nghiệp để bổ trợ thêm kiến thức cho người 

học.  

1.2.2.  Kỹ năng  

Trên cơ sở kiến thức được đào tạo người học có khả năng tư duy độc lập, bản lĩnh 

trong nhìn nhận, đánh giá phản biện để thấy rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của một 

ngành luật, đạo luật từ đó nắm bắt được nội dung tinh thần luật pháp để thực thi, để áp 

dụng một cách chính xác hợp lý trong công việc, cũng như đề xuất biện pháp bảo đảm 

quyền lợi chính đáng của mình, của xã hội, đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy xã hội 

phát triển.  

Nắm bắt được những kỹ năng nghiên cứu, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp 

liên quan đến hoạt động pháp lý; nhận diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết 

định phù hợp trong suốt quá trình làm việc. 

Chủ động để nắm bắt những kỹ năng mềm trong suốt quá trình học tập: Kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tyếp, kỹ năng 

thương lượng – đàm phán, kỹ năng tư duy pháp lý ….  

Có thể sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ cho công việc 

Có thể sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng. 

Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến 

thức đáp ứng yêu cầu công tác và có thể học lên các bậc học ở trình độ cao hơn.  

1.2.3.  Thái độ  

Có thái độ tôn trọng công lý, yêu lẽ phải, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết công việc được giao. Tôn trọng pháp luật trong đời 

sống và công việc hằng ngày. 

Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết 

khó khăn, vướng mắc trong công việc.  



 

Có Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hợp tác trong công việc cũng như 

trong cuộc sống. 

2. Chuẩn đầu ra  

2.1 Yêu cầu về kiến thức 

– Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 04 năm. 

– Nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, bao gồm các kiến 

thức về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam và các nước qua các thời kỳ lịch sử; Nhà nước 

và Pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013, Luật Hiến pháp Việt Nam, Luật Hành 

chính và Tố tụng hành chính Việt Nam, Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Việt Nam, Luật 

Dân sự và Tố tụng dân sự Việt Nam. 

– Nắm vững kiến thức chuyên ngành Luật, bao gồm Luật Thương mại Việt Nam và 

Luật Thương mại quốc tế, Luật Đầu tư Việt Nam và Luật Đầu tư quốc tế, Luật Du lịch 

Việt Nam và Luật Du lịch quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Cạnh tranh, Luật Ngân hàng nhà nước và các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, 

Luật Tài chính và Bảo hiểm, Luật Lao động, Luật Kế toán và Kiểm toán, Luật An sinh xã 

hội, Luật Thuế và Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật quốc tế của ASEAN, Luật quốc tế 

của WTO, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế… 

– Có kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) đủ để giao tiếp, nghiên cứu tài liệu, làm việc 

trong lĩnh vực Luật đã được đào tạo. 

– Có kiến thức nghiệp vụ về hành nghề, Tư vấn pháp luật, Hành chính tư pháp, 

Thừa phát lại... 

– Thỏa mãn các chuẩn đầu ra theo yêu cầu của Trường. 

2.2 Yêu cầu về kỹ năng 

1. Kỹ năng cứng 

- Giải thích, phân tích, áp dụng các quy định Luật vào thực tiễn kinh doanh. 

- Soạn thảo văn bản, hợp đồng trong lĩnh vực Luật. 

- Giao tiếp, đàm phán, ký kết hợp đồng trong lĩnh vực Luật. 

- Tư vấn pháp luật. 

- Độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, 

nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp. 

- Tư vấn, đại diện tổ chức kinh tế tranh tụng tại tòa án, trọng tài…; tham gia vào các 

vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh. 

2. Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ pháp lý cho các diện chính sách, với khách hàng là 

doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến pháp luật và hành chính nhà nước. 

- Có khả năng luân chuyển nội bộ để đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau trong cơ sở 

hành nghề pháp luật. 



 

- Làm việc độc lập và theo nhóm. 

- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu. 

- Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làmbáo cáo một cách thuần thục. 

- Có khả năng thích ứng với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự 

biến động.  

2.3 Yêu cầu về thái độ 

– Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và 

pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực Luật. 

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và lối sống lành mạnh. 

– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần cao trong hợp tác, làm 

việc tập thể. 

– Thực hiện nghiêm túc pháp luật; ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân. 

– Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, 

quản lý và nghiệp vụ, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

2.4 Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân Luật có khả năng đáp ứng các 

nhiệm vụ sau: 

- Chuyên gia tư vấn pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế. 

- Chuyên viên phụ trách công tác pháp chế cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam 

hoặc nước ngoài. 

- Có đủ năng lực về trình độ đáp ứng yêu cầu cho việc thành lập, quản lý hoặc làm 

thành viên hợp danh của công ty luật, văn phòng luật, văn phòng công chứng và các tổ 

chức hành nghề pháp luật khác. 

- Có đủ điều kiện để làm ứng viên dự tuyển vào các vị trí đảm nhiệm công tác pháp 

chế tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, doanh nghiệp 

trong nước, nước ngoài. 

- Có khả năng làm cán bộ, giáo viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật 

tại các cơ sở đào tạo bậc đại học, trung học tại Việt Nam.  

2.5 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân Luật có: 

– Đủ trình độ để học văn bằng đại học thứ 2 các chuyên ngành liên quan; 

– Có đủ điều kiện, năng lực tiếp tục được tham gia đào tạo theo qui định của Nhà 

nước để được bổ nhiệm các chức danh tư pháp (Luật sư, Công chứng viên, Chấp hành 

viên, Thừa phát lại ).  



 

– Có đủ điều kiện, năng lực tiếp tục được tham gia đào tạo trình độ sau đại học 

(Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Luật tại các trường trong và ngoài nước. 

2.6 Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo 

 - Chương trình đào tạo căn cứ trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

có tham khảo chương trình của một số trường đại học trên thế giới. 

- Các tài liệu học tập do Nhà trường tổ chức biên soạn, có tham khảo tài liệu, giáo 

trình một số trường đại học nước ngoài và sử dụng tài liệu khác, đáp ứng yêu cầu học tập, 

nghiên cứu của sinh viên. 

3. Thời gian đào tạo  

Thời gian đào tạo của chương trình là 4 năm với 8 học kỳ.  

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa  

Tổng khối lượng kiến thức tích lũy cho toàn khóa tối thiểu là 130 tín chỉ, không bao 

gồm Giáo dục Thể chất (5 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).  

 

TT 

 

Khối lượng kiến thức 

Số tín chỉ 

Tổng 

số 

Bắt buộc Tự chọn  

1 Giáo dục đại cương 

Chưa tính khối kiến thức Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể 

chất. ( 11 tín chỉ) 

28 24 04 

 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 102    

 ▪ Kiến thức cơ sở ngành 12 12 0  

▪ Kiến thức ngành 64 60 04  

▪ Kiến thức chuyên ngành 16 10 06  

▪ Thực tập tốt nghiệp 04 04 00  

▪ Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần 

thay thế khóa luận tốt nghiệp 

06 00 06  

TỔNG CỘNG 130 110 20  

5. Đối tượng tuyển sinh  

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại 

học Gia Định.  

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  

       Thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và Quy chế học vụ hiện 

hành của Trường Đại học Gia Định. 

7. Thang điểm 

Thực hiện theo Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Gia Định. 



 

8. Nội dung chương trình 

 

STT 

 

Học phần 

 
Nội dung cần đạt được của từng học 

phần 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/ 

Tự học) 

 

Ghi chú 

I Khối kiến thức giáo dục đại cương 28  

A Khoa học lý luận chính trị 10  

1.  

Những Nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác 

–Lênin 1 

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng; 

- Phép biện chứng duy vật; 

- Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

2 

 (2/0/0) 

Bắt buộc 

 

2.  

 

Những Nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác 

–Lênin 2 

- Học thuyết giá trị 

- Học thuyết giá trị thặng dư 

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ 

nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

và cách mạng XHCN 

- Những vấn đề chính trị-xã hội có tính 

quy luật trong cách mạng XHCN 

- Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển 

vọng 

3 

(3/0/0) 

3.  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

- Điều kiện lịch sử- xã hội, nguồn gốc 

hình thành và phát triển tư tưởng HCM 

- Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và 

cách mạng giải phóng dân tộc 

- Tư tưởng HCM về CNXH và con đường 

quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

- Tư tưởng HCM về Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

- Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc 

và đoàn kết quốc tế 

- Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước 

của dân, do dân, vì dân 

- Tư tưởng HCM về đạo đức 

- Tư tưởng HCM về văn hóa và xây dựng 

con người mới 

- Mấy vấn đề vận dụng và phát triển tư 

tưởng HCM trong công cuộc đổi mới đất 

nước 

2 

(2/0/0) 



 

4.  

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản 

Việt Nam 

-Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 

-Đường lối đấu tranh giành chính quyền 

(1930 - 1945) 

-Đường lối kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 - 1954) 

-Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975) 

-Đường lối công nghiệp hoá 

-Đường lối xây dựng nền kinh tế thị 

trường định hướng XH chủ nghĩa 

-Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 

-Đường lối xây dựng và phát triển văn 

hóa; giải quyết các vấn đề xã hội 

-Đường lối đối ngoại 

3 

(3/0/0) 

5.  
Giáo dục Thể 

chất1* 

-Kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

-Kỹ thuật chạy cự ly trung bình 

-Bài thể dục liên hoàn tay không 

-Bài thể dục liên hoàn với gậy 

3 

(0/3/0) 

Chưa 

cộng vào 

tổng số tín 

chỉ của 

CTĐT 

6.  
Giáo dụcThể 

chất 2* 

- Kỹ thuật trong bóng bàn 

- Chiến thuật thi đấu trong bóng bàn 

- Phương pháp trọng tài trong bóng bàn 

- Kỹ thuật trong Bóng Chuyền 

- Chiến thuật thi đấu trong Bóng Chuyền 

- Phương pháp trọng tài trong Bóng 

Chuyền 

- Kỹ thuật đập bóng. 

2 

(0/2/0) 

7.  
Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh 

* 

Giáo dục QP-AN 1 

- Quan điểm Mác - Lê nin, tư tưởng 

HCM về chiến tranh, quân đội và bảo vệ 

tổ quốc XHCN 

-Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh ND 

- Chiến tranh ND 

-Xây dựng lực lượng vũ trang ND Việt 

Nam. 

-Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 

tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh 

- Nghệ thuật quân sự Việt Nam 

Giáo dục QP-AN 2 

- Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ 

- Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng 

vũ khí công nghệ cao 

- Xây dựng lực lượng: DQ tự vệ, dự bị 

động viên và động viên công nghiệp 

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

biên giới quốc gia 

8 

(0/8/0) 



 

- Đấu tranh phòng chống địch lợi dung 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá 

cách mạng Việt Nam 

- Những vấn đề cơ bản về: bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Giáo dục QP-AN 3 

- Đội ngũ tay không 

- 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 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 

B Khoa học tự nhiên - Xã hội 08  

8.  Quản trị học 

- Những vấn đề chung cùa quản trị học: 

Khái niệm; Khoa học quản trị và Nhà 

quản trị 

- Sự tiến triển các tư tưởng quản trị 

- Môi trường của tổ chức 

- Quyết định quản trị 

- Các chức năng quản trị: Chức năng 

hoạch định; Chức năng tổ chức Chức 

năng điều khiển; Chức năng kiểm tra 

 

 

2 

(2/0/0) 

 

 

 
Bắt buộc 

 

 

 
 

9.  Tin học 

- Soạn thảo văn bản với phần mềm 

Microsoft Office Word; 

- Làm việc trên bảng tính với phần mềm 

Microsoft Office Excel 

- Giới thiệu hệ thống Email Hlu.edu.vn 

và bộ Office 365. 

2 

(1/1/0) 

 

 

 

 

 

 
10.  

Tâm lý học đại 

cương 

-Tâm lí học là một ngành khoa học 

-Ý thức và vô thức 

-Chú ý 

-Hoạt động 

-Hoạt động nhận thức 

-Xúc cảm và tình cảm 

-Ý chí 

- Nhân cách 

2 

(2/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

- Những vấn đề lý luận chung về khoa 

học và nghiên cứu khoa học 

- Các phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Đề tài khoa học và trình tự thực hiện đề 

tài khoa học 

2 

(2/0/0) 

 

 

 

 

 
 

Chọn 02 

trong 04 

môn 

12.  
Xã hội học pháp 

luật 

- Khái quát về lịch sử hình thành và phát 

triển của XHHPL 

-Đối tượng nghiên cứu và các chức năng 

cơ bản của XHHPL 

-Phương pháp nghiên cứu của XHHPL 

-Pháp luật trong mối liên hệ với cơ cấu xã 

hội 

-Pháp luật trong mối liên hệ với các loại 

chuẩn mực xã hội 

- Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây 

dựng pháp luật 

- Các khía cạnh xã hội của hoạt động thực 

hiện pháp luật 

- Sai lệch chuẩn mực pháp luật 

- Xã hội học tội phạm 

2 

(2/0/0) 

13.  
Logic học đại 

cương 

-Khái niệm tư duy và tư duy logic; đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử 

và ý nghĩa của việc nghiên cứu logic học; 

-Đặc điểm, kết cấu logic của các hình 

thức tư duy 

-Phân tích và chứng minh các thao tác, 

các quy tắc logic; 

-Nội dung, cơ sở khách quan, yêu cầu và 

ý nghĩa của quy luật tư duy logic; 

-Bản chất và vai trò của giả thuyết, 

chứng minh, bác bỏ. 

2 

(2/0/0) 

 

C Ngoại ngữ  10  

14.  Anh văn 1 

-Intensive English -A1a 

-Intensive English -A1b 

-Intensive English -A2a 

-Intensive English -A2b 

3 

(3/0/0) 

Bắt buộc 

15.  Anh văn 2 
-Intensive English -B1a 

-Intensive English B1b 

4 

(4/0/0) 

16.  Anh văn 3 
-Intensive English -B1c 

-Intensive English -B1+ 

3 

(3/0/0) 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 103  

A Kiến thức cơ sở ngành: 12   

17.  
Lý luận 

chung về nhà 

nước và 

- Những vấn đề lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật 

- Các học thuyết về nhà nước và pháp luật 

2 

(2/0/0) 
Bắt buộc 



 

pháp luật 1 - Nguồn gốc nhà nước và pháp luật 

- Khái niệm, vai trò và chức năng của nhà 

nước 

- Kiểu và hình thức của nhà nước 

- Bộ máy nhà nước 

-Nhà nước trong hệ thống chính trị 

- Khái niệm, vai trò và chức năng của pháp 

luật 

- Kiểu và hình thức pháp luật 

18.  

Lý luận 

chung về nhà 

nước và 

pháp luật 2 

-Quy phạm pháp luật 

-Xây dựng pháp luật 

-Quan hệ pháp luật 

 - Hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

- Ý thức pháp luật 

- Pháp chế XHCN 

- Điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh 

pháp luật 

2 

(2/0/0) 

19.  
Lịch sử nhà 

nước và 

pháp luật 

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

- Quá trình ra đời Nhà nước đầu tiên ở Việt 

Nam 

- Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Bắc 

thuộc 

- Nhà nước và pháp luật thời kỳ Lý, Trần, 

Hồ 

- Bộ máy Nhà nước thời Lê sơ (1428 - 1527) 

và Hậu Lê, nhà Nguyễn 

- Những quy định trong lĩnh vực Hình sự của 

pháp luật phong kiến Việt Nam 

- Pháp luật phong kiến Việt Nam trong lĩnh 

vực hôn nhân gia đình 

- Pháp luật phong kiến Việt Nam trong lĩnh 

vực dân sự của (X- XIX) 

- Pháp luật phong kiến Việt Nam trong 

lĩnh vực tố tụng 

- Những giá trị về Nhà nước và pháp luật 

Việt Nam cần kế thừa và hạn chế cần loại bỏ 

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 

- Nhà nước phương Đông và phương Tây 

thời kì cổ đại 

- Pháp luật phương Đông và phương Tây cổ 

đại 

- Nhà nước phương Đông (điển hình là 

Trung Quốc) và phương Tây thời kỳ trung 

đại 

- Pháp luật phong kiến Trung Quốc và Tây 

Âu 

- Nhà nước tư sản và pháp luật tư sản 

2 

(2/0/0) 



 

20.  
Kinh tế vi 

mô 

Kinh tế vi mô là một bộ phận của kinh tế 

học, nó trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về lý thuyết kinh tế để áp dụng 

vào các hoạt động trong thực tế. Các kiến 

thức của kinh tế vi mô như lý thuyết cung 

cầu, phân tích chi phí, giá thành, sự phân bổ 

các nguồn lực, lợi thế kinh tế theo quy mô 

giúp người học biết cách ứng xử và ra quyết 

định của doanh nghiệp khi hoạt động trong 

các loại thị trường khác nhau để đạt hiệu quả 

tối ưu. Ngoài ra, qua lý thuyết lựa chọn của 

người tiêu dùng, kinh tế vi mô còn giải thích 

cách thức lựa chọn sản phẩm tiêu dùng để tối 

đa hóa hữu dụng của cá nhân… 

2 

(2/0/0) 

21.  
Kinh tế vĩ 

mô 

- Các khái niệm về kinh tế học vĩ mô. 

- Sự cân bằng tổng cung tổng cầu trong 

nền kinh tế 

- Các công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô.  

- Lạm phát, thất nghiệp và tác động của 

các chính sách.  

2 

(2/0/0) 

22.  
Luật học so 

sánh 

- Những vấn đề chung về luật học so sánh: 

Khái niệm, sự hình thành và phát triển, 

phương pháp nghiên cứu của luật học so 

sánh; Ý nghĩa của luật học so sánh; 

- Sự hình thành phát triển và cấu trúc, hệ 

thống pháp luật “dòng họ Civil Law”; Một 

số hệ thống pháp luật điển hình của “dòng 

họ Common Law”; 

- Những vấn đề cơ bản về dòng họ pháp luật 

XHCN; 

- Pháp luật ở các quốc gia chịu ảnh hưởng 

của đạo Hồi; 

2 

(2/0/0) 
Bắt buộc 

B Kiến thức  ngành: 64 
  

 

 

23.  
 

 

 

Luật Hiến 

pháp 

- Những vấn đề lí luận cơ bản về khoa học 

luật hiến pháp, luật hiến pháp; 

- Chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, 

giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, 

chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng; 

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân; 

- Chế độ bầu cử; 

- Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước. 

3 

(3/0/0) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Bắt buộc  



 

24.  
Luật Hành 

chính 

- Quản lý và quản lý nhà nước 

- Ngành luật hành chính và khoa học luật 

hành chính 

- Quy phạm và quan hệ pháp luật hành 

chính 

- Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành 

chính nhà nước 

- Hình thức và phương pháp quản lý hành 

chính nhà nước 

- Thủ tục hành chính và quyết định hành 

chính 

- Quy chế pháp lý hành chính của cơ quan 

hành chính nhà nước 

- Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, 

công chức 

- Quy chế pháp lý hành chính các tổ chức 

xã hội, của công dân, người nước ngoài 

-Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành 

chính 

- Các biện pháp cưỡng chế hành chính 

-Biện pháp pháp lý bảo đảm pháp chế trong 

quản lý hành chính nhà nước 

3 

(3/0/0) 

25.  
Luật tố tụng 

hành chính 

- Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều 

chỉnh và nguồn của luật tố tụng hành chính 

- Các nguyên tắc của ngành Luật tố tụng 

hành chính 

- Thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án 

- Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng, người tham gia tố tụng 

- Khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính 

- Giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm 

-Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính 

- Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật 

-Thủ tục thi hành án hành chính 

2 

(2/0/0) 

26.  Luật Dân sự 1 

-Khái niệm, đối tương, phương pháp điều 

chỉnh luật dân sự Việt Nam 

- Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự 

Việt Nam 

- Chủ thể và quyền, nghĩa vụ chủ thể trong 

quan hệ dân sự 

- Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và 

thời hiệu 

- Tài sản 

- Nguyên tắc xác lập, thực hiện, bảo vệ 

quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản 

- Chiếm hữu và nội dung quyền sở hữu, 

hình thức sở hữu, xác lập, chấm dứt quyền 

sở hữu 

- Các quyền khác đối với tài sản. 

3 

(3/0/0) 



 

- Những quy định chung về thừa kế, thừa 

kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, 

thanh toán và phân chia di sản thừa kế 

27.  Luật Dân sự 2 

- Khái niệm nghĩa vụ, xác lập, thực hiện, 

chấm dứt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự 

- Quy định chung về bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ, các biện pháp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ 

- Khái niệm hợp đồng và Quy định chung 

về hợp đồng 

- Các loại hợp đồng thông dụng 

- Nghĩa vụ ngoài hợp đồng và quy định chung 

về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

-Bồi thường thiệt hại trong trường hợp cụ 

thể: Bồi thường thiệt hại do hành vi của con 

người gây ra; Bồi thường thiệt hại do nguồn 

nguy hiểm cao độ, súc vật, cây cối... gây ra 

3 

(3/0/0) 

28.  

Luật Hình 

sự 1 (phần 

chung) 

-Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, hiệu lực, 

thời hạn, thời hiệu của luật hình sự Việt 

Nam; 

-Tội phạm và cấu thành tội phạm 

- Các giai đoạn thực hiện tội phạm; 

- Đồng phạm; 

- Các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi; 

-Trách nhiệm hình sự và hình phạt; Hệ 

thống hình phạt và các biện pháp tư pháp; 

Quyết định hình phạt; 

-Các chế định liên quan đến việc chấp hành 

hình phạt; 

-Trách nhiệm hình sự của người dưới 18 

phạm tội 

 

3 

(3/0/0) 

29.  

Luật Hình 

sự 2 

(Tội phạm cụ 

thể) 

- Các tội xâm phạm an ninh quốc gia 

- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm  con người (các tội 

xâm phạm nhân thân) 

- Các tội xâm phạm sở hữu 

- Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh 

tế, môi trường, an toàn công cộng 

- Các tội xâm phạm trật tự công cộng, trật 

tự quản lý hành chính và các tội phạm về 

ma túy 

- Các tội phạm về tham nhũng, chức vụ 

- Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

3 

(3/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc 

30.  
Luật Tố tụng 

hình sự 

- Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ 

bản và chủ thể của TTHS 

- Chứng cứ và chứng minh trong TTHS 

- Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng 

2 

(2/0/0) 



 

chế trong TTHS 

- Các giai đoạn của TTHS: Khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự 

- Thi hành bản án, quyết định của toà án 

- Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật 

- Thủ tục đặc biệt trong TTHS 

-Hợp tác quốc tế trong TTHS 

31.  

 

Luật hôn 

nhân gia đình 

- Những vấn đề lý luận chung về hôn nhân 

gia đình: Khái niệm, nguyên tắc về hôn 

nhân gia đình, qui định về kết hôn, ly hôn 

và quan hệ giữa các thành viên trong gia 

đình về mối quan hệ về hôn nhân, nuôi 

dưỡng và tài sản. 

-Tài sản trong quan hệ hôn nhân: Nguyên 

tắc chung về chế độ tài sản trong hôn nhân; 

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 

thuận; Chế độ tài sản của vợ chồng theo 

luật định; Chấm dứt chế độ tài sản của vợ 

chồng; Quan hệ cấp dưỡng giữa vợ và 

chồng 

- Tài sản trong quan hệ gia đình: Chế độ tài 

sản trong quan hệ gia đình; Cấp dưỡng 

trong quan hệ gia đình; Quan hệ thừa kế 

giữa các thành viên trong gia đình; 

2 

(2/0/0) 

32.  
Luật Ngân 

hàng 

-Những vấn đề lý luận về ngân hàng và luật 

ngân hàng 

-Pháp luật về tổ chức và hoạt động của 

Ngân hàng Nhà nước 

-Pháp luật về chủ thể kinh doanh ngân hàng 

-Pháp luật về huy động vốn của tổ chức tín 

dụng 

-Pháp luật về cấp tín dụng của tổ chức tín 

dụng 

-Pháp luật về dịch vụ thanh toán 

-Pháp luật về hoạt động ngoại hối 

3 

(3/0/0) 

33.  Luật Đất đai 

-Những vấn đề lí luận chung về ngành luật 

đất đai: Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, 

phương pháp điều chỉnh; các nguyên tắc 

của Luật đất đai 

- Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao 

đất, cho thuê đất, thu hồi đất 

- Đăng ký đất đai, chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất và hệ thống thông tin, 

dữ liệu về đất đai 

- Giá đất và các nghĩa vụ tài chính về đất 

3 

(3/0/0) 



 

đai 

-Địa vị pháp lí của người sử dụng đất 

- Chế độ pháp lí các loại đất 

- Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực đất đai 

34.  Luật Thuế 

- Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật 

thuế 

-Pháp luật thuế XK, thuế NK 

- Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Pháp luật thuế giá trị gia tăng 

- Pháp luật thuế thu nhập 

-Pháp luật thuế liên quan đến đất đai 

- Pháp luật về thuế tài nguyên; thuế bảo vệ 

môi trường 

- Pháp luật về quản lý thuế 

3 

(3/0/0) 

 

35.  
Luật môi 

trường 

- Lí luận về luật môi trường: Khái niệm môi 

trường, bảo vệ môi trường và Luật môi 

trường 

- Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự 

cố môi trường 

- Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học 

- Pháp luật về đánh giá môi trường 

- Pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên 

-Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp môi 

trường 

-Thực thi các điều ước quốc tế về môi 

trường ở Việt Nam 

3 

(3/0/0) 

36.  
Luật Lao 

động 

-Những vấn đề lý luận chung về Luật lao 

động: Đối tượng, phương pháp điều chỉnh, 

Những nguyên tắc cơ bản của luật lao động 

- Các quan hệ pháp luật lao động; Cơ chế 

ba bên 

- Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực lao 

động 

- Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao 

động 

- Việc làm; Học nghề 

- Hợp đồng lao động 

-Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng 

tập thể và thoả ước lao động tập thể 

- Quyền quản lí lao động của người sử dụng 

lao động 

- Tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi 

- Bảo hộ lao động 

- Tranh chấp lao động và giải quyết tranh 

chấp lao động 

- Đình công và giải quyết đình công 

3 

(3/0/0) 



 

37.  
Công pháp 

quốc tế 

-Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển 

của Luật quốc tế 

- Nguồn của luật quốc tế 

- Các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế 

- Dân cư, lãnh thổ trong luật quốc tế 

- Luật ngoại giao, lãnh sự 

- Cơ quan lãnh sự 

- Luật tổ chức quốc tế 

- Giải quyết tranh chấp quốc tế 

2 

(2/0/0) 

 

38.  
Tư pháp quốc 

tế 

- Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương 

pháp điều chỉnh, các nguyên tắc  và nguồn 

của tư pháp quốc tế 

- Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột 

pháp luật 

- Chủ thể trong tư pháp quốc tế 

- Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp 

quốc tế 

- Quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 

- Hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng 

trong tư pháp quốc tế 

-Trọng tài thương mại quốc tế 

2 

(2/0/0) 

39.  
Luật sở hữu 

trí tuệ 

- Những vấn đề lý luận chung về quyền sở 

hữu trí tuệ: Khái niệm, đặc điểm, vai trò 

quyền sở hữu trí tuệ, phân loại quyền sở 

hữu trí tuệ; hệ thống pháp luật Việt Nam và 

pháp luật quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ. 

- Đối tượng và chủ thể của quyền tác giả, 

nội dung, giới hạn và thời hạn bảo hộ quyền 

tác giả 

- Đối tượng, chủ thể, nội dung và giới hạn 

thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền 

tác giả 

- Xác lập, chuyển giao quyền tác giả, quyền 

liên quan 

- Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền 

liên quan và bảo vệ quyền tác giả, quyền 

liên quan quyền tác giả 

- Quyền sở hữu công nghiệp và điều kiện 

bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp 

- Xác lập quyền SHCN 

- Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền, chuyển 

giao quyền SHCN 

-Xâm phạm quyền SHCN và bảo vệ quyền 

sở hữu công nghiệp 

3 

(3/0/0) 

40.  

Luật Thương 

mại 1 

(Chủ thể kinh 

doanh) 

-Thương nhân và hoạt động thương mại 

-Bản chất pháp lý của các loại hình doanh 

nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 

-Bản chất pháp lý của công ty hợp danh 

3 

(2/1/0) 



 

-Bản chất pháp lý của công ty cổ phần 

-Bản chất pháp lý của công ty trách nhiệm 

hữu hạn 

-Thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp 

lý về thành viên của doanh nghiệp 

- Quy chế pháp lý về tổ chức quản lý doanh 

nghiệp 

- Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp 

- Một số vấn đề pháp lý đặc thù về doanh 

nghiệp nhà nước 

-Một số vấn đề pháp lý về nhóm công ty 

-Quy chế pháp lý về hợp tác xã 

- Khái quát về phá sản và pháp luật về phá 

sản 

-Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

41.  

Luật Thương 

mại 2 

(Pháp luật về 

hoạt động 

kinh doanh) 

- Pháp luật về mua bán hàng hoá 

-Pháp luật về cung ứng dịch vụ thương mại 

-Pháp luật về đại diện cho thương nhân và 

môi giới thương mại 

-Pháp luật về uỷ thác mua bán hàng hoá và đại 

lí thương mại 

-Pháp luật về khuyến mại và quảng cáo 

thương mại 

-Pháp luật về dịch vụ logistics 

-Pháp luật về đấu giá hàng hoá 

-Pháp luật về đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 

-Pháp luật về một số hoạt động thương mại 

khác 

- Chế tài thương mại 

- Những vấn đề chung về giải quyết tranh 

chấp thương mại 

-Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại 

bằng trọng tài TM 

3 
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Bắt buộc  

42.  
Luật Tố tụng 

dân sự 

-Những vấn đề lý luận chung của TTDS: 

Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều 

chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của luật tố 

tụng dân sự Việt Nam 

-Thẩm quyền của toà án nhân dân trong 

TTDS 

-Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng và người tham gia TTDS 

-Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân 

sự 

-Biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, tống 

đạt, thông báo các văn bản tố tụng; thời hạn 

tố tụng, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu 

cầu 

-Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng 

- Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại toà án 

cấp sơ thẩm 

2 
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-Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại toà án 

cấp phúc thẩm 

-Thủ tục xét lại bản án, quyết định giải 

quyết vụ án dân sự của toà án đã có hiệu 

lực pháp luật 

-Thủ tục giải quyết việc dân sự 

43.  
Anh văn 

chuyên ngành 

-State and law 

-Contitutional law 

-Administrative law 

-Criminal law 

-Civil law 

-Labour law 

-Business law 

-International law 

3 

(3/0/0) 

44.  
Luật Hợp 

đồng 

-Khái niệm hợp đồng, các điều kiện có 

hiệu lực của hợp đồng 

-Giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng 

-Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trong 

hợp đồng 

-Chế tài do vi phạm hợp đồng 

-Một số hợp đồng dân sự cụ 

thể 

3 

(3/0/0) 

45.  
Luật thi hành 

án dân sự 

-Những vấn đề lý luận chung về thi hành án 

DS 

-Hệ thống cơ quan quản lý thi hành án dân 

sự 

-Hệ thống cơ quan thi hành án Ds 

-Thủ tục thi hành án Ds 

-Cưỡng chế thi hành án DS 

-Khiếu nại, tố cáo trong thi hành án DS 

2 

(2/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chọn 02 

trong 04 

môn 

46.  
Pháp luật về 

hộ tịch 

- Một số vấn để cơ bản về hộ tịch : Khái 

niệm,  nguyên tắc đăng ký hộ tịch, trách 

nhiệm quản lý nhà nước về HT, thẩm 

quyền, trình tự đăng ký HT, thay đổi, cải 

chính HT 

- Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

- Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

- Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. 

2 

(2/0/0) 

47.  

Pháp luật và 

kỹ năng giải 

quyết khiếu 

nại, tố cáo 

trong lĩnh vực 

hành chính 

-Một số khái niệm cơ bản về khiếu nại tố 

cáo 

-Những vấn cơ bản của luật khiếu nại tố 

cáo 

-Thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự 

thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành 

chính, hành vi hành chính 

-Khiếu nại và giải quyết định kỷ luật cán bộ 

2 

(2/0/0) 



 

công chức; 

Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính; 

những quy định về tố cáo và giải quyết tố 

cáo 

48.  

Kỹ năng soạn 

thảo văn bản 

qui phạm 

pháp luật 

-Những vấn đề lý luận chung về 

VBQPPL 

-Quy trình xây dựng VBQPPL 

-Quy tắc sử dụng ngôn ngữ trong 

VBQPPL 

-Cách thức trình bày hình thức và nội 

dung của VBQPPL 

-Cách thức kiểm tra, rà soát và xử lí 

VBQPPL 

-Soạn thảo một số VBQPPL điển hình 

2 

(2/0/0) 

C Kiến thức chuyên ngành: 16 
 

 

 Chuyên ngành Luật Kinh Doanh 
  

  

49.  

 

Luật Cạnh 

tranh 

- Những vấn đề lí luận chung về cạnh tranh 

và pháp luật cạnh tranh; 

- Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh 

tranh; 

- Pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế 

cạnh tranh; 

- Pháp luật về kiểm soát lạm dụng vị trí 

thống lĩnh, vị thế độc quyền; 

- Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; 

-Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh; 

-Tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế 

tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật 

cạnh tranh. 

2 
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Bắt buộc 

50.  
Luật Kinh 

doanh bảo 

hiểm 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật 

kinh doanh bảo hiểm 

- Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh 

bảo hiểm 

- Địa vị pháp lý của trung gian bảo hiểm 

- Những vấn đề chung về sản phẩm bảo 

hiểm 

- Pháp luật về sản phẩm bảo hiểm phi nhân 

thọ 

- Pháp luật về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

2 
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51.  Luật đầu tư 

- Những vấn đề chung  về đầu tư và luật 

đầu tư 

- Chính sách đầu tư 

- Thủ tục đầu tư trực tiếp 

- Quy chế pháp lý về dầu tư vào khu kinh tế 

đặc biệt 

- Quy chế pháp lý về đầu tư theo hợp đồng 

2 

(2/0/0) 



 

dự án 

- Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 

- Đầu  tư  ra  nước ngoài 

 

52.  
Pháp luật về 

chứng khoán 

- Những vấn đề cơ bản về luật chứng khoán 

- Pháp luật về chào bán chứng khoán 

- Pháp luật về tổ chức thị trường chứng 

khoán 

- Pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng 

khoán 

- Pháp luật về kinh doanh chứng khoán 

- Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán và 

quỹ đầu tư chứng khoán 

- Pháp luật về quản lý nhà nước đối với thị 

trường chứng khoán 

- Pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết 

tranh chấp trên thị trường chứng khoán 

2 

(2/0/0) 

53.  
Luật Tài 

chính 

- Kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính 

công như pháp luật về ngân sách nhà nước.  

- Kiến thức nền tảng về chính sách tài chính 

công cũng như nội dung pháp luật hiện 

hành điều chỉnh hoạt động tài chính công 

của Việt Nam. 

2 

(2/0/0) 

54.  
Luật kinh tế 

quốc tế 

-Một số vấn đề lý luận chung về luật kinh tế 

quốc tế: Khái niệm, quá trình hình thành 

Luật kinh tế quốc tế; Chủ,  nguồn của Luật 

kinh tế quốc tế, những nguyên tắc của Luật 

kinh tế quốc tế 

- Chính sách kinh tế quốc tế 

- Chính sách về đầu tư quốc tế 

-Liên kết kinh tế quốc tế và tổ chức kinh tế 

quốc tế. 

-Giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh 

tế quốc tế 

2 

(2/0/0) 

 

 

 

Chọn 03 

trong 06 

môn 

55.  
Pháp luật về 

xuất   nhập 

khẩu 

-Những vấn đề lý luận chung về xuất nhập 

khẩu: Khái niệm, đối  tượng,  phương  pháp  

điều  chỉnh của Pháp luật xuất nhập khẩu, 

1.3.Nguồn của Pháp luật xuất nhập khẩu. 

-Quản lý hành chính trong hoạt động xuất 

nhập khẩu 

- Hệ thống thủ tục hải quan 

- Các loại hợp đồng phổ biến trong hoạt 

động xuất nhập khẩu 

- Thanh toán trong hoạt động xuất nhập 

khẩu 

-Chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu 

2 

(2/0/0) 

56.  
Pháp luật về 

thương mại 

điện tử 

-Những vấn đề lý luận chung chung về 

thương mại điện tử và pháp luật thương mại 

điện tử; Nội dung cơ bản của pháp luật 

2 

(2/0/0) 



 

thương mại điện tử; 

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương 

mại điện tử. 

- Giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại 

điện tử và chữ ký số 

- Chứng cứ trong giao dịch điện tử 

- Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ trong 

thương mại điện tử 

-Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng trong thương mại điện tử 

57.  
Luật kinh 

doanh bất 

động sản 

-Những vấn đề lý luận chung về bất động 

sản và thị trường bất động sản; khái niệm 

đặc điểm kinh doanh bất động sản, Các yếu 

tố chi phối pháp luật kinh doanh bất động 

sản 

- Quản lý Nhà  nước đối với hoạt động 

kinh doanh bất động sản; 

- Đối tượng, phạm vi, điều kiện và các 

nguyên tắc trong đầu tư, kinh doanh bất 

động sản; 

- Các hình thức kinh doanh bất động sản  

và kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

-Chủ thể trong trong kinh doanh bất 

động sản. 

-Các loại hợp đồng trong kinh doanh bất 

động sản. 

2 

(2/0/0) 

58.  
Pháp luật về 

Tài chính 

doanh nghiệp 

Những vấn đề chung của pháp luật tài chính 

doanh nghiệp Pháp luật về vốn của doanh 

nghiệp 

-Pháp luật về doanh thu và chi phí và phân phối 

lợi nhuận của doanh nghiệp 

-Pháp luật về kế toán trong doanh nghiệp 

-Pháp luật về công khai thông tin tài chính 

doanh nghiệp Pháp luật điều chỉnh hoạt 

động tài chính doanh nghiệp trong tổ chức 

lại doanh nghiệp 

2 

(2/0/0) 

59.  

Pháp luật bảo 

vệ quyền lợi 

người tiêu 

dùng 

-Những vấn đề lý luận chung về bảo vệ 

người tiêu dùng: Khái niệm người tiêu 

dùng, sự cần thiết và chính sách của nhà 

nước về bảo vệ người tiêu dùng; đặc điểm, 

nội dung và nguồn pháp luật bảo vệ người 

tiêu dùng 

-Các thiết chế bảo vệ quyền lợi NTD; 

-Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh 

doanh hàng hoá dịch vụ đối với NTD; 

-Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp 

luật bảo vệ NTD; 

-Phương thức giải quyết tranh chấp giữa 

NTD với thương nhân. 

2 

(2/0/0) 



 

 Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế:          16  
 

60.  
Luật thương 

mại quốc tế 

- Những vấn đề lý luận chung về  Luật 

thương mại quốc tế: Khái niệm thương mại 

quốc tế và luật thương mại quốc tế, đối 

tượng điều chỉnh; chủ thể luật thương mại 

quốc tế; nguồn của luật thương mại quốc tế ; 

các nguyên tắc cơ bản luật thương mại quốc 

tế 

- Các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại 

quốc tế: Khái niệm, đặc điểm và vai trò thiết 

chế thương mại quốc tế; một số thiết chế 

thương mại quốc tế chủ yếu 

- Thương mại hàng hóa và các biện pháp 

khắc phục thương mại 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

- Thanh toán và tín dụng trong thương mại 

quốc tế 

- Giải quyết tranh chấp trong thương mại 

quốc tế giữa các thương nhân 

2 

(2/0/0) 

Bắt buộc 

 

61.  
Luật Đầu tư 

quốc tế 

- Những vấn đề chung về luật đầu tư quốc 

tế:Khái niệm, đặc trưng; Nguồn của Luật 

đầu tư quốc tế; Quá trình hình thành và 

phát triển của Luật đầu tư quốc tế; Các 

nguyên tắc và thực tiễn giải thích hiệp định 

đầu tư 

- Phạm vi áp dụng của các hiệp định đầu tư 

- Vấn đề thúc đẩy và chấp thuận đầu tư nước 

ngoài trong Luật đầu tư quốc tế 

- Các qui định cấm phân biệt đối xử 

- Nghĩa vụ đối xử công bằng và thỏa đáng 

và nghĩa vụ bảo vệ an ninh 

- Qui định về tước quyền sở hữu và bồi 

thường 

- Các qui định bảo hộ đầu tư khác và ngoại 

lệ trong hiệp định đầu tư 

- Cơ chế giải quyết tranh chấp trong luật 

đầu tư quốc tế 

- Việt Nam và luật đầu tư quốc tế 

2 

(2/0/0) 



 

62.  

Pháp luật giải 

quyết tranh 

chấp thương 

mại quốc tế 

- Những vấn đề chung về giải quyết tranh 

chấp thương mại quốc tế: Khái niệm, 

phương thức giải quyết tranh chấp, chủ thể 

tham gia giải quyết tranh chấp thương mại 

quốc tế; Nguồn pháp luật giải quyết tranh 

chấp thương mại quốc tế 

- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 

tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO 

- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 

trong một số lĩnh vực cụ thể 

- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 

giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết 

tranh chấp của EU, ASEAN 

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương 

mại quốc tế bằng các phương thức thương 

lượng và hoà giải 

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương 

mại quốc tế bằng trọng tài thương mại quốc 

tế 

2 

(2/0/0) 

63.  
Trọng tài 

thương mại 

quốc tế 

- Kiến thức cơ bản về trọng tài thương mại 

quốc tế với tư cách là một phương thức giải 

quyết tranh chấp tư. 

- Các vấn đề được nghiên cứu cụ thể bao 

gồm: Thẩm quyền, các loại trọng tài thương 

mại quốc tế, trọng tài thương mại quốc tế 

trong mối tương quan với các phương thức 

giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 

khác, tố tụng trong trọng tài thương mại 

quốc tế. 

- Bên cạnh đó, môn học còn đề cập đến vấn 

đề luật áp dụng trong trọng tài thương mại 

quốc tế, vấn đề công nhận và cho thi hành 

phán quyết của trọng tài nước ngoài 

2 

(2/0/0) 

64.  
Luật Kinh tế 

quốc tế 

-Một số vấn đề lý luận chung về luật kinh tế 

quốc tế: Khái niệm, quá trình hình thành 

Luật kinh tế quốc tế; Chủ,  nguồn của Luật 

kinh tế quốc tế, những nguyên tắc của Luật 

kinh tế quốc tế 

- Chính sách kinh tế quốc tế 

- Chính sách về đầu tư quốc tế 

-Liên kết kinh tế quốc tế và tổ chức kinh tế 

quốc tế. 

-Giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh 

tế quốc tế 

2 

(2/0/0) 



 

65.  

Kỹ năng đàm 

phán, soạn 

thảo hợp đồng 

thương mại 

quốc tế 

-Các vấn đề cơ bản về đàm phán, soạn thảo 

hợp đồng thương mại quốc tế; 

-Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại 

quốc tế; 

-Kỹ năng cơ bản và các giai đoạn, kế hoạch 

đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế; 

-Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại 

quốc tế; 

-Một số rủi ro thường gặp trong soạn thảo 

hợp đồng thương mại quốc tế. 

2 

(1/1/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn 03 

trong 06 

môn 

66.  

Pháp luật bảo 

vệ người tiêu 

dùng 

-Những vấn đề lý luận chung về bảo vệ 

người tiêu dùng: Khái niệm người tiêu 

dùng, sự cần thiết và chính sách của nhà 

nước về bảo vệ người tiêu dùng; đặc điểm, 

nội dung và nguồn pháp luật bảo vệ người 

tiêu dùng 

-Các thiết chế bảo vệ quyền lợi NTD; 

-Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh 

doanh hàng hoá dịch vụ đối với NTD; 

-Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp 

luật bảo vệ NTD; 

-Phương thức giải quyết tranh chấp giữa 

NTD với thương nhân. 

2 

(2/0/0) 

67.  
Pháp luật 

thương mại 

điện tử 

-Những vấn đề lý luận chung về thương 

mại điện tử: Khái niệm, đặc điểm, hình 

thức của thương mại điện tử; Điều chỉnh 

pháp luật đối với thương mại điện tử 

-Giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại 

điện tử và chữ ký số 

-Chứng cứ trong giao dịch điện tử 

-Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ trong 

thương mại điện tử 

-Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng trong thương mại điện tử 

2 

(2/0/0) 

68.  
Pháp luật tài 

chính doanh 

nghiệp 

-Những vấn đề chung của pháp luật tài 

chính doanh nghiệp Pháp luật về vốn của 

doanh nghiệp 

-Pháp luật về doanh thu và chi phí và phân phối 

lợi nhuận của doanh nghiệp 

-Pháp luật về kế toán trong doanh nghiệp 

-Pháp luật về công khai thông tin tài chính 

doanh nghiệp Pháp luật điều chỉnh hoạt 

động tài chính doanh nghiệp trong tổ chức 

lại doanh nghiệp 

2 

(2/0/0) 



 

69.  
Pháp luật về 

xuất nhập 

khẩu 

-Những vấn đề lý luận chung về xuất nhập 

khẩu: Khái niệm, đối  tượng,  phương  pháp  

điều  chỉnh của Pháp luật xuất nhập khẩu, 

1.3.Nguồn của Pháp luật xuất nhập khẩu. 

-Quản lý hành chính trong hoạt động xuất 

nhập khẩu 

- Hệ thống thủ tục hải quan 

- Các loại hợp đồng phổ biến trong hoạt 

động xuất nhập khẩu 

- Thanh toán trong hoạt động xuất nhập 

khẩu 

-Chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu 

2 

(2/0/0) 

70.  
Luật Kinh 

doanh bất 

động sản 

-Những vấn đề lý luận chung về bất động 

sản và thị trường bất động sản; khái niệm 

đặc điểm kinh doanh bất động sản, Các yếu 

tố chi phối pháp luật kinh doanh bất động 

sản 

- Quản lý Nhà  nước đối với hoạt động 

kinh doanh bất động sản; 

- Đối tượng, phạm vi, điều kiện và các 

nguyên tắc trong đầu tư, kinh doanh bất 

động sản; 

- Các hình thức kinh doanh bất động sản  

và kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

-Chủ thể trong trong kinh doanh bất 

động sản. 

-Các loại hợp đồng trong kinh doanh bất 

động sản. 

2 
(2/0/0) 

D Thực tập và tốt nghiệp 10  

 Thực tập tốt nghiệp 4  

 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc được thay bởi 3 HP trong 

6HP các học phần tự chọn sau 
6  

71.  

Kỹ năng giải 

quyết tranh 

chấp thương 

mại 

- Những vấn đề lý luận chung về kỹ năng 

giải quyết tranh chấp trong thương mại: 

Khái niệm, đặc điểm, vai trò giải quyết 

tranh chấp thương mại 

- Chủ thể tham gia vào giải quyết tranh 

chấp thương mại 

- Các kỹ năng cơ bản trong giải quyết 

tranh chấp thương mại 

- Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại 

bằng hình thức thương lượng, hòa giải 

- Kỹ năng giải quyết tranh chấp tại trọng 

tài thương mại 

- Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương 

2 

(2/0/0) 

Chọn 03 

Trong06 

môn 



 

mại tại Toà án 

72.  

Luật trách 

nhiệm bồi 

thường nhà 

nước 

-Những vấn đề cơ bản về Luật trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước 

- Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

trong hoạt động quản lý hành chính 

- Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

trong hoạt động tố tụng hình sự 

- Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

trong hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng 

hành chính 

- Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

trong hoạt động thi hành án 

2 

(2/0/0) 

73.  
Kỹ năng tư vấn 

pháp luật 

- Những vấn đề lý luận chjng chung về tư 

vấn pháp luật: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở 

pháp lý và kỹ năng chung của tư vấn pháp 

luật 

- Kỹ năng tư vấn pháp luật về quyền sửu 

dụng đất, nhà ở 

- Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh 

nghiệp 

- Kỹ năng tư vấn về hợp đồng và tranh 

chấp hợp đồng 

- Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực 

đầu tư 

- Kỹ năng tư vấn pháp luật trong các lĩnh 

vực khác. 

2 

(2/0/0) 

74.  

Pháp luật về 

luật sư, công 

chứng và thừa 

phát lại 

- Những vấn đề chung về Luật sư và hành 

nghề luật sư: Khái niệm luật sư và chức 

năng xã hội của luật sư, Các nguyên tắc 

liên quan hành nghề luật sư 

- Tiêu chuẩn luật sư, đào tạo luật sư  và 

điều kiện hành nghề luật sư 

- Đạo đức nghề nghiệp của luật sư 

- Các qui định khác của pháp luật về quản 

lý nhà nước về nghề luật sư 

- Những vấn đề chung về công chứng và 

hành nghề công chứng:  Khái niệm, đặc 

điểm và chức năng xã hội của công 

chứng, các nguyên tắc liên quan hành 

nghề, các nguyên tắc liên quan hành nghề 

công chứng 

- Tiêu chuẩn công chứng viên, đào tạo 

công chứng viên  và điều kiện hành nghề 

công chứng 

-Đạo đức nghề nghiệp của công chứng 

viên 

-Quản lý nhà nước về công chứng, chứng 

thực 

-Những vấn đề chung về thừa phát lại: 

2 

(2/0/0) 



 

 

9. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

Năm Học 

kỳ 

Tên học phần Tín chỉ Số TIẾT 

 

1 

1 

Giáo dục thể chất HP1 3 90 

Những ng/lý cơ bản của CN M-LN (HP1) 2 30 

Tin học 2 30 

Lý luận về Nhà nước và pháp luật 1 3 45 

Kinh tế vi mô 3 45 

Quản trị học 2 30 

Giáo dục quốc phòng 165t 165t 

Cộng: 12 210 

2 

Giáo dục thể chất HP2 2 60 

Những ng/lý cơ bản của CN M-LN (HP2) 3 45 

Lịch sử nhà nước và pháp luật  3 45 

Luật Hiến pháp 3 45 

Anh văn 1 3 45 

Lý luận về Nhà nước và pháp luật 2 3 45 

Kinh tế vĩ mô 2 30 

Cộng: 17 255 

2 3 

Luật môi trường 2 30 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

Anh văn 2 4 60 

Luật Hành chính 3 45 

Luật học so sánh 2 30 

chọn 2/4 

tín chỉ 

Xã hội học pháp luật 2 30 

Phương pháp nghiên cứu khóa học 2 30 

Khái niệm về thừa phát lại, chức năng, 

nhiệm vụ của thừa phát lại 

- Tiêu chuẩn, bổ nhiệm thừa phát lại 

- Văn phòng thừa phát lại 

- Quản lý nhà nước đối với thừa phát lại. 

75.  
Luật phòng 

chống tham 

nhũng 

- Nhận thức cơ bản về pháp luật phòng, 

chống tham nhũng 

- Phòng ngừa tham nhũng 

- Phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng 

-Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong 

phòng, chống tham nhũng 

2 

(2/0/0) 

76.  
Hùng biện và 

tranh tụng 

Hùng biện và tranh tụng là môn học 

nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trên cơ 

sở kiến thức pháp lý đã học vận dụng để 

giải quyết một tình huống pháp lý trong 

thực tế bằng cách đấu tranh- thuyết phúc, 

tác động đến các chủ thể liên quan khác 

không qua lời nói có tính thuyết phục 

cao.  

Nội dung môn học gồm vấn đề chính: Kỹ 

năng hùng biện, kỹ năng tranh tụng 

2 

(2/0/0) 



 

 Tâm lý học đại cương 2 30 

Lôgic học đại cương 2 30 

Cộng: 20 235 

4 

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 60 

 Luật Dân sự 1 3 45 

Luật Hình sự 1 3 45 

Luật Thương mại 1 3 45 

 Công pháp quốc tế 3 45 

Luật Tố tụng Hành chính 2 30 

Cộng: 18 280 

3 5 

 Anh văn 3 3 45 

Luật Thương mại 2 3 45 

 Luật sở hữu trí tuệ 3 45 

Luật Hình sự 2 3 45 

 Luật Đất đai 3 45 

 Tư pháp Quốc tế 3 45 

 Luật Dân sự 2 3 45 

Cộng: 21 270 

Năm 
Học 

kỳ 
Tên học phần Tín chỉ Số TIẾT 

3 6 

Anh văn chuyên Ngành 3 45 

Luật Tố Tụng Hình sự 2 30 

Luật Lao động 3 45 

Luật Tố tụng dân sự 3 45 

Luật Thuế 3 45 

Luật ngân hàng 3 45 

Luật hôn nhân gia đình 2 30 

Luật hợp đồng 2 30 

Chuyên ngành Luật Kinh doanh 

Luật cạnh tranh 2 30 

Chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế 

Luật Kinh tế quốc tế 2 30 

Cộng: 18 330 

4 7 

Chuyên ngành Luật Kinh doanh 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2 30 

Luật tài chính 2 30 

Luật đầu tư 2 30 

Luật chứng khoán 2 30 

Chọn 3 

trong 6 

(6 TC) 

Luật kinh tế quốc tế 2 30 

Pháp luật về xuất   nhập khẩu 2 30 

Pháp luật về thương mại điện tử 2 30 

Luật kinh doanh bất động sản 2 30 

Pháp luật về Tài chính doanh nghiệp 2 30 

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2 30 

Chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế 

Luật Đầu tư quốc tế 2 30 

Luật Thương mại quốc tế 2 30 

Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 2 30 



 

Trọng tài thương mại quốc tế 2 30 

chọn 

3/6 

(6 

tín 

chỉ) 

 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng 

thương mại quốc tế 
2 30 

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2 30 

Pháp luật thương mại điện tử 2 30 

Pháp luật tài chính doanh nghiệp 2 30 

Pháp luật về xuất nhập khẩu 2 30 

Luật Kinh doanh bất động sản 2 30 

Cộng: 14 180 

 

8 

Thực tập tốt nghiệp 4  

Khóa luận tốt nghiệp 6  

Các môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp.(chọn 3 học 

phần trong 6 học phần tự chọn sau: 
  

Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại 2  

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2  

Kỹ năng tư vấn pháp luật 2  

Pháp luật về luật sư, công chứng và thừa phát lại 2  

Luật phòng chống tham nhũng 2  

Hùng biện và tranh tụng 2  

Cộng: 10  

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Kế hoạch giảng dạy của Nhà trường. 

Các học phần được phân công giảng dạy bởi khoa/trung tâm/đơn vị quản lý học phần 

và được giảng dạy theo đề cương chi tiết học phần thống nhất đã được phê duyệt. 

Việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần được thực hiện theo Quy chế học 

vụ và các quy chế, quy định có liên quan của Trường. 

11.  Điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình đào tạo 

 11.1 Đội ngũ giảng viên: 

 Giảng viên giảng dạy cử nhân Luật phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Giảng dạy lý thuyết và thực hành tại phòng thí nghiệm tại trường do giảng viên cơ 

hữu thực hiện. 

 Thực hành nghề nghiệp: giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng thực hiện.  

11.2 Cơ sở vật chất: 

 Cơ sở đào tạo bảo đảm cơ sở vật chất theo qui định như: giảng đường, thư viện, 

phòng máy tính thực hành, trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy tích cực. 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

        đăng ký mở ngành 

        Hiệu Trưởng 

(đã ký) 

 

TS. Hà Hữu Phúc 


