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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1. Tên môn học:  THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT  

                                CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á 

1.2. Mã môn học: SEAS2304 

1.3. Khoa phụ trách:  Khoa Luật 

1.4. Số tín chỉ:  03 LT (03LT/0TH) 

1.5. Yêu cầu đối với môn học 

- Môn học trước:  Lịch sử các nước Đông Nam Á 

1.6. Yêu cầu đối với sinh viên 

- Có kiến thức cơ bản của môn cơ sở và cơ sở ngành; 

- Trang bị đầy đủ tài liệu liên quan đến môn học; 

- Tham gia tích cực vào việc thảo luận, làm bài tập nhóm. 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

- Môn học này đề cập đến các nội dung về thể chế chính trị và pháp luật của từng quốc 

gia trong khu vực Đông Nam Á (trừ Việt Nam) bao gồm 10 quốc gia: Brunei, 

Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia,  Myanmar, Philippines, Thái 

Lan và Singapore. Từ đó giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể về sự đa dạng về thể chế 

chính trị và pháp luật của các quốc gia trong khu vực. 

- Người học được thực hành các nội dung trên bằng việc thảo luận, giải quyết các tình 

huống phát sinh thực tế. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1.  Mục tiêu chung 

- Môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về thể chế chính trị và hệ thống 

pháp luật của các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị 

phương pháp nghiên cứu so sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thể chế 

chính trị và hệ thống pháp luật của các quốc gia trong khu vực. 
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3.2.   Mục tiêu cụ thể 

Sau khi hoàn thành môn học này, người học có thể có được các khả năng sau: 

3.2.1. Về kiến thức 

 Môn học cung cấp một bức tranh toàn cảnh về chế độ chính trị - pháp lý của các nước 

Đông Nam Á 

 Môn học cung cấp cho người học cái nhìn khái quát về kết cấu của hệ thống chính 

trị và hệ thống pháp luật của từng quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (trừ Việt 

Nam, sinh viên đã được học trong môn Pháp luật đại cương). 

 Môn học cung cấp kiến thức về ba nội dung chính của thể chế chính trị một nhà 

nước cụ thể là: Chính thể; Đảng phái; và Cấu trúc nhà nước. 

 Môn học cung cấp kiến thức về ba nội dung chính của hệ thống pháp luật từng quốc 

gia là: Bộ máy nhà nước; Hệ thống Tòa án và tố tụng; và Nguồn luật. 

3.2.2. Về kỹ năng 

-  Phân tích, bình luận, so sánh, đánh giá được các vấn đề chính trị và pháp luật ở các 

nước Đông Nam Á; 

- Hình thành kỹ năng vận dụng và áp dụng các quy định pháp luật của từng nước 

Đông Nam Á trong thực tiễn; 

- Góp phần nâng cao kỹ năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, khả năng thuyết trình và 

làm việc nhóm của người học. 

3.2.3. Về thái độ: 

- Sinh viên phải hiểu được sự đa dạng của các quốc gia Đông Nam Á không chỉ về 

sắc tộc, tôn giáo, lịch sử, văn hóa... mà còn có sự đa dạng về chính trị và hệ thống 

pháp luật; 

- Nâng cao nhận thức và có cái nhìn khách quan về các vấn đề chính trị và pháp lý 

của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; 

- Ý thức tôn trọng sự đa dạng về thể chế chính trị cũng như hệ thống pháp luật và 

cách thức tổ chức quyền lực của các quốc gia Đông Nam Á. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết 
Ghi chú 

TC LT BT TH 

Phần chung:  

Khái quát về 

thể chế chính 

trị và hệ thống 

pháp luật các 

1. Khái quát về 

thể chế chính 

trị các nước 

Đông Nam Á 

2. Khái quát về 

- Lịch sử hình thành và 

phát triển của các quốc 

gia khu vực Đông Nam 

Á 

- Đặc điểm cơ bản của 

5 5 0 0  



3 

 

Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết 
Ghi chú 

TC LT BT TH 

nước Đông 

Nam Á 

pháp luật các 

nước Đông 

Nam Á 

 

quá trình phát triển chính 

trị - pháp lý các nước 

Đông Nam Á 

- Khái quát về chế độ 

chính trị của các nước 

Đông Nam Á hiện nay 

- Khái quát về pháp luật 

của các nước Đông Nam 

Á hiện nay 

 Phần riêng:  

 

Bài 1: Brunei 1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Brunei 

2. Thể chế chính trị của 

Brunei 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Brunei 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

 Bài 2: Vương 

quốc 

Campuchia 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Vương quốc Campuchia 

2. Thể chế chính trị của 

Campuchia 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Campuchia 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

 Bài 3: Cộng 

hòa dân chủ 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 
4 3 1 0 
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Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết 
Ghi chú 

TC LT BT TH 

Đông Timor Cộng hòa dân chủ Đông 

Timor 

2. Thể chế chính trị của 

Đông Timor 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Đông Timor 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

 Bài 4: Cộng 

hòa Indonesia 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Cộng hòa Indonesia 

2. Thể chế chính trị của 

Indonesia 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Indonesia 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

 Bài 5: Cộng 

hòa dân chủ 

nhân dân Lào 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào 

2. Thể chế chính trị của 

Lào 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Lào 

4 3 1 0 



5 

 

Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết 
Ghi chú 

TC LT BT TH 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

 Bài 6: Liên 

bang Malaysia 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Liên bang Malaysia 

2. Thể chế chính trị của 

Malaysia 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Malaysia 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

 Bài 7: Liên 

bang Myanmar 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Liên bang  Myanmar 

2. Thể chế chính trị của  

Myanmar 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật  

Myanmar 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

 Bài 8: Cộng 

hòa Philippines 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Cộng hòa Philippines 

2. Thể chế chính trị của 

Philippines 

- Chính thể 

4 3 1 0 
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Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết 
Ghi chú 

TC LT BT TH 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Philippines 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

 Bài 9: Vương 

quốc Thái Lan 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Vương quốc Thái Lan 

2. Thể chế chính trị của 

Thái Lan 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Thái lan 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

 Bài 10: Cộng 

hòa Singapore 

1. Tổng quan về lịch sử, 

địa lý, dân số và kinh tế 

Cộng hòa Singapore 

2. Thể chế chính trị của 

Singapore 

- Chính thể 

- Đảng phái 

- Cấu trúc nhà nước 

3. Hệ thống pháp luật 

Singapore 

- Bộ máy nhà nước 

- Hệ thống tòa án và tố 

tụng 

- Nguồn luật 

4 3 1 0 

Tổng cộng 45 35 10 0 
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu bắt buộc 

5.1.1. Tài liệu chính 

[1] Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Quốc gia 

sự thật. 

[2] Tô Văn Hòa (2012), Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN, Nxb Chính 

trị quốc gia. 

[3] Nguyễn Xuân Tế (2001), Thể chế chính trị các nước ASEAN, (Khoa học chính trị), 

Nxb Tổng hợp TP.HCM. 

5.1.2. Văn bản quy phạm pháp luật 

[4] Hiến pháp Brunei 1959 (sửa đổi, bổ sung năm 1971, 1984, 2004) 

[5] Hiến pháp Campuchia 1993 

[6] Hiến pháp Đông Timor 2002 

[7] Hiến pháp Indonesia 1945 

[8] Hiến pháp Lào 1991 (sửa đổi bổ sung năm 2003) 

[9] Hiến pháp Malaysia 1957 

[10] Hiến pháp  Myanmar 2008 

[11] Hiến pháp Philippines 1987 

[12] Hiến pháp Thái Lan 2007 

[13] Hiến pháp Singapore 1965 

5.1.3. Website 

[14]  http://asean.org/  

[15]  http://www.aseanlawassociation.org 

5.2. Tài liệu tham khảo 

[16] Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài, Nxb Công an 

nhân dân. 

[17] Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật So sánh, Nxb Công an nhân dân. 

[18] Nguyễn Thị Phượng (2011), Câu hỏi và trả lời về môn Thề chế chính trị thế giới đương 

đại : sách tham khảo, Chính trị Quốc gia – Sự thật. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

http://asean.org/
http://www.aseansec.org/


8 

 

STT Hình thức đánh giá Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi cuối kỳ 70% 

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

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

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

STT BUỔI NỘI DUNG GHI CHÚ 

1  Buổi 1 Phần chung: Khái quát về thể chế chính trị và hệ 

thống pháp luật các nước Đông Nam Á 
 

2  Buổi 2 Phần riêng: 

Bài 1: Brunei 

 

3  Buổi 3 Bài 2: Vương quốc Campuchia 

Bài 3: Cộng hòa dân chủ Đông Timor 

 

4  Buổi 4 Bài 4: Cộng hòa Indonesia  

5  Buổi 5 Bài 5: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào  

6  Buổi 6 Bài 6: Liên bang Malaysia  

7  Buổi 7 Bài 7: Liên bang Myanmar  

8  Buổi 8 Bài 8: Cộng hòa Philippines  

9  Buổi 9 Bài 9: Vương quốc Thái Lan  

10  Buổi 10 Bài 10: Cộng hòa Singapore  

 

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

STT BUỔI NỘI DUNG GHI CHÚ 

1  Buổi 1 Phần chung: Khái quát về thể chế chính trị và hệ 

thống pháp luật các nước Đông Nam Á 

1. Khái quát về thể chế chính trị các nước Đông 
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Nam Á 

2  Buổi 2 2. Khái quát về pháp luật các nước Đông Nam Á  

3  Buổi 3 Phần riêng: 

Bài 1: Brunei 

 

4  Buổi 4 Bài 2: Vương quốc Campuchia  

5  Buổi 5 Bài 3: Cộng hòa dân chủ Đông Timor  

6  Buổi 6 Bài 4: Cộng hòa Indonesia  

7  Buổi 7 Bài 5: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào  

8  Buổi 8 Bài 6: Liên bang Malaysia  

9  Buổi 9 Bài 7: Liên bang Myanmar  

10  Buổi 10 Bài 8: Cộng hòa Philippines  

11  Buổi 11 Bài 9: Vương quốc Thái Lan  

12  Buổi 12 Bài 10: Cộng hòa Singapore  

13  Buổi 13 Ôn tập, hệ thống kiến thức  

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : LÊ THỊ HỒNG NHUNG 

 Chức danh, học hàm, học vị :  Tiến sĩ (Khoa Luật – Trường ĐH Mở TP. HCM) 

 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 


