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

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  
1. Thông tin về môn học 

1.1. Tên môn học:  Luật Hiến pháp  - Mã môn học: BLAW2301 

1.2. Khoa phụ trách:  Khoa Kinh tế và Luật 

1.3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Môn học gồm 2 phần (phần 1- Khái quát chung về Luật Hiến pháp, phần 2 giới thiệu 
Một số chế định của ngành Luật Hiến pháp), trang bị kiến thức liên quan đến những nhóm 
quan hệ pháp luật cơ bản nhất được điều chỉnh bởi Luật hiến pháp. Những nội dung chính: 
Ngành luật Hiến pháp và khoa học luật hiến pháp; Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam; 
chế độ chính trị, kinh tế, chế độ bầu cử của nước CHXHCN Việt Nam; quyền con người, 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và quốc tịch Việt Nam. Đặc biệt, môn học giới thiệu 
tổng quan về bộ máy nhà nước và làm rõ địa vị pháp lý của các cơ quan hiến định trong bộ 
máy nhà nước Việt Nam: quốc hội, chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước. 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát: 

Giúp người học hiểu biết một cách sâu sắc các kiến thức cơ bản về Bộ máy nhà nước 
và một số chế định khác của Luật Hiến pháp Việt Nam.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

* Kiến thức:  

Nắm được cấu trúc bộ máy nhà nước, cơ cấu tổ chức các cơ quan hiến định và trình tự 
thành lập các cơ quan nhà nước cũng như các chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước 
theo Hiến pháp hiện hành. Bên cạnh đó, người học cũng nắm được một cách cơ bản các vấn 
đề trên trong các bản Hiến pháp trước đây (HP 1946, 1959, 1980, 1992).   

* Kỹ năng:  

Biết vận dụng kiến thức môn học vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, người học sẽ biết đánh 
giá, phân tích, bình luận và xác định được hướng giải quyết những vấn đề, những sự kiện 
liên quan đến Luật Hiến pháp.  

* Thái độ: Nhận thức đúng đắn về vị trí và vai trò của môn học trong hệ thống khoa 
học pháp lý nói chung cũng như trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật nói riêng, cũng 
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như xác định được vị trí của Hiến pháp trong hệ thống văn bản pháp luật để xác định được 
một thái độ học tập nghiêm túc. Quan trọng hơn nữa là thái độ tôn trọng, bảo vệ và chấp 
hành Hiến pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền. 

4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên 
chương/phần Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

Phần 1: 
Khái quát 
chung về Luật 
Hiến pháp 

- Ngành luật 
HP 
- Khoa học luật 
HP 
-  HP và Lịch 
sử lập hiến 

Nắm vững những 
vấn đề chung về 
Hiến pháp và quá 
trình ra đời của Hiến 
pháp. 

04 04 00 00 Gtrình LHP 

Phần 2: 
Một số chế 
định của ngành 
Luật Hiến pháp 
 
Chương 1: 
Chế độ  
chính trị  

- Khái niệm 
CĐCT 
- Quyền lực 
nhân dân và các 
hình thức thực 
hiện  
- HTCT và các 
thành phần của 
HTCT theo HP 
2013 

- Nắm được kết cấu 
của Hiến pháp 2013; 
- Nắm vững các quy 
định của Hiến pháp 
về chế độ chính trị 
(theo HP hiện hành) 

03 03 00 00 Hiến pháp 
2013; 
GT Luật 
HP. 

Chương 2: 
Quyền con 
người, quyền 
và nghĩa vụ cơ 
bản của công 
dân 

-  Một số khái 
niệm; 
-  Những 
nguyên tắc về 
Quyền con 
người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản 
của công dân; 
-  Phân loại 
Quyền con 
người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản 
của công dân. 

Nắm vững kiến thức 
về Quyền con 
người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của 
công dân; Phân biệt 
được sự khác nhau 
giữa QCN với QCD; 
đồng thời nắm được 
những quy định mới 
về chế định này theo 
HP 2013. 

03 2.5 0.5 00 Hiến pháp 
2013; Luật 
Quốc tịch 
VN;  

Chương 3: 
Chế độ kinh tế 

- Khái niệm 
CĐKT; 
- Mục đích, 
phương hướng 

Nắm vững các quy 
định của hiến pháp 
về chế độ kinh tế. 
Qua đó, nắm được 

03 02 01 00 Hiến pháp 
2013; 
GT Luật 
HP. 
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Tên 
chương/phần Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

phát triển 
KTNN; 
- Các hình thức 
sh chủ yếu ở VN 
qua các thời kỳ; 
- Các thành 
phần KT ở VN 
qua các thời kỳ; 
- Các nguyên 
tắc quản lý NN 
về KT 

các hình thức sở hữu 
và các thành phần 
kinh tế ở nước ta 
qua các bản HP.  

Chương 4.  
Xã hội, văn 
hóa, giáo dục, 
khoa học, 
công nghệ và 
môi trường 
 

- Khái niệm về 
XH, VH, GD, 
KH và CN; 
- Mục đích, 
chính sách phát 
triển xã hội và 
văn hóa  
- Mục đích, 
chính sách phát 
triển giáo dục; 
- Mục đích, 
chính sách phát 
triển khoa học 
và công nghệ; 
- Mục đích, 
chính sách bảo 
vệ môi trường.  

Nắm vững các quy 
định của hiến pháp 
về xã hội, văn hóa, 
giáo dục, khoa 
học, công nghệ và 
môi trường 
 

03 02 01 00 Hiến pháp 
2013; 
GT Luật 
HP. 

Chương 5: 
Quốc tịch Việt 
Nam 

- Khái niệm 
Quốc tịch 
- Một số vấn đề 
cơ bản trong 
pháp luật Quốc 
tịch Việt Nam  

Nắm vững các quy 
định về quốc tịch 
theo pháp luật hiện 
hành. 

02 2.5 0.5 00 Hiến pháp 
2013; Luật 
Quốc tịch 
Việt Nam 
năm 2008; 

Chương 6: 
Chế độ bầu cử 

- Khái niệm chế 
độ bầu cử 
- Sự phát triển 
của pháp luật 

Nắm vững các quy 
định của Hiến pháp 
và pháp luật hiện 
hành về chế độ bầu 

03 02 01 00 Hiến pháp 
2013; Luật 
bầu cử đb 
QH; Luật 
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Tên 
chương/phần Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

bầu cử 
- Các nguyên 
tắc bầu cử  
- Nội dung cơ 
bản của PL bầu 
cử hiện hành 

cử. bầu cử đb 
HĐND. 

Chương 7: 
Bộ máy  
Nhà nước 
CHXHCNVN 

-  Chính thể 
Nhà nước 
-  Tổ chức bộ 
máy nhà nước 
Việt Nam 

Nắm vững kiến thức 
về bộ máy nhà nước 
Việt Nam qua các 
bản HP và phương 
hướng đổi mới. 

04 03 01 00 Hiến pháp 
1946, 1959, 
1980, 1992, 
Nghị quyết 
51/2001/NQ
/QH10,  
2013 

Chương 8: 
Quốc hội 
 

- Khái quát 
chung về chế 
định Quốc hội 
- Nhiệm vụ và 
quyền hạn của 
Quốc hội 

Nắm vững kiến thức 
về Quốc hội (theo 
HP hiện hành và các 
bản HP trước đó).. 

03 2.5 0.5 
 

00 Giáo trình 
LHP; Hiến 
pháp 2013; 
Luật tổ 
chức QH. 

Chương 9: 
Chủ tịch nước 

-  Khái quát 
chung về chế 
định Chủ tịch 
nước 
-  Nhiệm vụ và 
quyền hạn của 
Chủ tịch nước 

Cung cấp kiến thức 
về Chủ tịch nước 
(theo HP hiện hành 
và các bản HP trước 
đó). 

03 2.5 0.5 00 Giáo trình 
LHP; Hiến 
pháp 2013 

Chương 10: 
Chính phủ  

- Khái quát 
chung về chế 
định Chính phủ 
- Nhiệm vụ và 
quyền hạn của 
Chính phủ 

Cung cấp kiến thức 
về Chính phủ (theo 
HP hiện hành và các 
bản HP trước đó). 

03 2.5 0.5 00 Giáo trình 
LHP; Hiến 
pháp 2013; 
Luật tổ 
chức CP. 

Chương 11: 
Tòa án nhân 
dân 

- Khái quát về 
sự ra đời và phát 
triển; 
- Vị trí pháp lý, 
Cơ cấu tổ chức; 
- Chức năng, 
Nhiệm vụ, 

Cung cấp kiến thức 
về Tòa án, Thẩm 
phán và Hội thẩm 
nhân dân theo HP 
hiện hành và các 
Hiến pháp trước đó 
(từ 1946- 1992) 

03 2.5 0.5 00 Giáo trình 
LHP; Hiến 
pháp 2013; 
Luật tổ 
chức 
TAND. 
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Tên 
chương/phần Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

quyền hạn; 
- Các nguyên 
tắc tổ chức và 
hoạt động. 

 

Chương 12: 
Viện kiểm sát 
nhân dân  

- Khái quát về 
sự ra đời và phát 
triển; 
- Vị trí pháp lý, 
Cơ cấu tổ chức; 
- Chức năng, 
Nhiệm vụ, 
quyền hạn; 
- Các nguyên tắc 
tổ chức và hoạt 
động.  

Cung cấp các kiến 
thức về VKSND và 
Kiểm sát viên theo 
Hiến pháp hiện hành 
và các Hiến pháp 
trước đó (từ 1946- 
1992) 

 

03 2.5 0.5 00 Giáo trình 
LHP; Hiến 
pháp 2013; 
Luật tổ 
chức 
VKSND. 

Chương 13: 
Chính quyền 
địa phương 

- Hội đồng 
nhân dân  
- Ủy Ban nhân 
dân 

Cung cấp kiến thức 
về HĐND và 
UBND (theo HP 
hiện hành và các 
bản HP trước đó). 

03 2.5 0.5 00 Giáo trình 
LHP; Hiến 
pháp 2013; 
Luật tổ 
chức và 
hoạt động 
của HĐND 
và UBND. 

Chương 14: 
Hội đồng Bầu 
cử quốc gia, 
Kiểm toán nhà 
nước 

- Hội đồng Bầu 
cử quốc gia 
- Kiểm toán nhà 
nước 

Cung cấp kiến thức 
về vị trí pháp lý, 
nhiệm vụ và quyền 
hạn của 2 cơ quan 
hiến định mới theo 
HP 2013  

02 02 00 00 Hiến pháp 
2013; Luật 
tổ chức Hội 
đồng Bầu 
cử quốc 
gia, Kiểm 
toán nhà 
nước 

Tổng cộng 45 37 08 00  

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành. 
5. Học liệu 

5.1. Tài liệu bắt buộc 

[1] Trường ĐH Luật Hà Nội, (2014), Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb CAND, 
Hà Nội; 
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[2] Hệ thống văn bản pháp luật Hiến pháp. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

[1] PGS.TS. Trương Đắc Linh (2013), Tập bài giảng Bộ máy nhà nước nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Hồng Đức; 

[2] GS.TS. Trần Ngọc Đường (2012), Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với 
việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia;  

[3] Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật (1992), Bình luận khoa học Hiến pháp nước 
CHXHCN Việt Nam năm 1992, Nxb KHXH Hà Nội; 

[4] Văn phòng Quốc hội (1998), Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong 
các Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia- Hà Nội. 

6. Đánh giá kết quả học tập 

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

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

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 Điểm tổng kết môn học 
(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 
Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

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

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1. Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp Việt 
Nam 

 

2 Buổi 2 Chương 2. Chế độ chính trị  

Chương 3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân 

 

3 Buổi 3 Chương 4. Chế độ kinh tế 

Chương 5. Xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công 

 



7 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

nghệ và môi trường 

4 Buổi 4 Chương 6. Quốc tịch Việt Nam 

Chương 7. Chế độ bầu cử 

 

5 Buổi 5 Chương 8. Bộ máy nhà nước 

Kiểm tra giữa kỳ 

 

6 Buổi 6 Chương 9. Quốc hội  

Chương 10. Chủ tịch nước  

 

7 Buổi 7 Chương 11. Chính phủ  

8 Buổi 8 Chương 12. Tòa án  

Chương 13. Viện Kiểm sát  

 

9 Buổi 9 Chương 14. Chính quyền địa phương (HĐND & UBND)  

10 Buổi 10 - Chương 15. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán NN 

- Ôn tập 

 

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

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1. Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp VN  

2 Buổi 2 Chương 2. Chế độ chính trị  

Chương 3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân 

 

3 Buổi 3 Chương 4. Chế độ kinh tế 

Chương 5. Xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công 
nghệ và môi trường 

 

4 Buổi 4 Chương 6. Quốc tịch Việt Nam 

Chương 7. Chế độ bầu cử 

 

5 Buổi 5 Chương 8. Bộ máy nhà nước  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

6 Buổi 6 Chương 9. Quốc hội  

Kiểm tra 

 

7 Buổi 7 Chương 10. Chủ tịch nước  

8 Buổi 8 Chương 11. Chính phủ  

9 Buổi 9 Chương 12. Tòa án  

10 Buổi 10 Chương 13. Viện Kiểm sát  

11 Buổi 11 Chương 14. Chính quyền địa phương (HĐND & UBND)  

12 Buổi 12 Chương 14. Chính quyền địa phương (tt)  

13 Buổi 13 - Chương 15. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán NN 

- Ôn tập 

 

 

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

 


