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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 VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   CHÍNH SÁCH XÃ HỘI            

1.2 Mã môn học:   SWOR3204 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  KHOA XHH – CTXH – ĐNA  

1.4 Số tín chỉ:    02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Học phần chính sách xã hội cung cấp cho sinh viên một cái nhìn xã hội học vào 

lĩnh vực chính sách xã hội, làm quen với thực tế này ở Việt Nam về mặt thực tiễn 

chính sách cũng như nghiên cứu. 

 Môn học giới thiệu cho sinh viên lịch sử hình thành chính sách xã hội ở phương 

Tây và phương Đông. 

 Môn học cũng giới thiệu phương pháp luận về chính sách xã hội ở nước ta như đối 

tượng, nội dung, nhiệm vụ và các mối quan hệ của chính sách xã hội; 

 Giới thiệu một số chính sách xã hội phổ biến như chính sách dân số, chính sách 

lao động và việc làm, chính sách bảo đảm xã hội (gồm Bảo hiểm xã hội, Cứu trợ 

xã hội và Ưu đãi xã hội), chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh xã hội, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chính sách đối với các giai tầng xã hội (như công 

nhân, nông dân, trí thức và sinh viên, doanh nghiệp tư nhân); chính sách xã hội đối 

với các giới đồng bào (thanh niên, phụ nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, đồng bào 

định cư ở nước ngoài);  

 Tìm hiểu quy trình chính sách trên thực tiễn và thực hiện kỹ năng phân tích chính 

sách. 

 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

 Kết thúc học phần, người học hiểu được những khía cạnh chủ yếu xung quanh 

khái niệm chính sách xã hội, các lý thuyết và kiểu nghiên cứu chính sách xã hội 

thực nghiệm; các mô hình chính sách xã hội trên thế giới và ở Việt Nam; những 
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trục phát triển của chính sách xã hội Việt Nam đương đại, một số lĩnh vực chính 

sách xã hội ở Việt Nam; rèn luyện kỹ năng phân tích một vấn đề chính sách xã hội 

thông qua việc làm bài tập, thảo luận.  

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức: 

 Hiểu được một số khái niệm, lý thuyết , các mô hình phúc lợi xã hội trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam. 

 Nắm được các tiêu chí phân loại chính sách và một số chính sách xã hội cơ bản ở 

Việt Nam 

 Nắm vững được một quy trình chính sách trên thực tiễn. 

 Nắm vững các phương pháp nghiên cứu và các loại hình nghiên cứu chính sách. 

3.2.2. Kỹ năng 

 Nắm vững các nguyên tắc; kỹ năng trong hoạch định, thực thi và phân tích chính 

sách.  

 Kỹ năng làm việc nhóm. 

3.2.3. Thái độ: 

 Sinh viên luôn cập nhật các tri thức mới liên quan đến khoa học về chính sách xã 

hội. 

 Thái độ trung thực và cầu tiến trong việc điều tra và phân tích chính sách. 

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1 Chƣơng 1: 

Chính sách xã 

hội? 

1.Các khái niệm 

liên quan đến 

chính sách xã hội 

2. Định nghĩa 

chính sách xã hội 

3. Đặc trưng của 

chính sách xã hội 

4. Đối tượng, chức 

năng và vai trò của 

csxh 

5. Phương pháp 

nghiên cứu chính 

4 3 1  

- Giáo trình chính sách 

kinh tế - xã hội, 

Trường Đại học kinh 

tế, 2006. 

- Mai Ngọc Cường, 

Chính sách xã hội ở 

Việt Nam hiện nay, 

NXBCTQG, 2006. 

- Bruce S. jansson, 

Social policy, 

University of Southern 

California, 1994. 
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sách xã hội 

6. Các mối liên hệ 

của chính sách xã 

hội 

7. Công bằng xã 

hội – mục tiêu cốt 

lõi của chính sách 

xã hội 

 

- Lê Chí An, Bài giảng 

chính sách xã hội, Đại 

học Mở 2010. 

 

 

2 Chƣơng 2:  

Sự hình 

thành chính 

sách xã hội, vị 

trí và vai trò 

của chính 

sách xã hội 

1. Khái lược về 

chính sách xã hội 

2.Vấn đề cách 

mạng công nghiệp 

và quá trình hình 

thành chính sách 

xã hội 

3.Vị trí và ý nghĩa 

của việc nghiên 

cứu chínhsách xã 

hội 

 

3 3   

- Mai Ngọc Cường, 

Chính sách xã hội ở 

Việt Nam hiện nay, 

NXBCTQG, 2006. 

- Bruce S. jansson, 

Social policy, 

University of Southern 

California, 1994. 

- Lê Chí An, Bài giảng 

chính sách xã hội, Đại 

học Mở 2010. 

 

3 Chƣơng 3: 

Một số lý 

thuyết và mô 

hình về chính 

sách xã hội 

1.Một số lý thuyết 

về chính sách xã 

hội 

2.Các học thuyết 

và mô hình cơ bản 

của chính sách xã 

hội 

3.Chính sách xã 

hội và một số lĩnh 

vực liên quan 

 

4 3 1  

 

-Bùi Nhựt Phong 

/Chính sách xã hội, Đại 

học Mở, (lưu hành nội 

bộ) 2014. 

 

4 Chƣơng 4: 

Cơ cấu và hệ 

thống chính 

sách xã hội 

1.Phân loại chính 

sách xã hội 

2.Một số chính 

sách xã hội cụ thể 

 
5 4 1  

- Giáo trình chính sách 

kinh tế - xã hội, 

Trường Đại học kinh 

tế, 2006. 

- Mai Ngọc Cường, 

Chính sách xã hội ở 

Việt Nam hiện nay, 

NXBCTQG, 2006. 

- Bruce S. jansson, 

Social policy, 
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University of Southern 

California, 1994. 

- Lê Chí An, Bài giảng 

chính sách xã hội, Đại 

học Mở 2010. 

 

5 Chƣơng 5: 

Chính sách xã 

hội ở Việt 

Nam 

1.Quá trình hình 

thành chính sách 

xã hội ở nước ta 

2.Một số đặc điểm 

của chính sách xã 

hội nước ta 

3.Đối tượng, 

nhiệm vụ và các 

mối quan hệ của 

chính sách xã hội ở 

nước ta 

4. Ba kiểu chính 

sách phúc lợi ở 

Việt  Nam 

5.Khung chính 

sách và pháp luật 

phúc lợi xã hội 

Việt Nam 

 

4 3 1  

-Bùi Nhựt Phong 

/Chính sách xã hội, Đại 

học Mở, (lưu hành nội 

bộ) 2014. 

 

6 Chƣơng 6: 

Hoạch định 

chính sách xã 

hội 

1.Vị trí và mục 

đích của hoạch 

định csxh 

2.Quan điểm và 

nguyên tắc hoạch 

định chính sách xã 

hội 

3.Quá trình hoạch 

định chính sách xã 

hội  

4.Quản lý nhà 

nước về các vấn đề 

xã hội và cơ chế 

quản lý việc thực 

hiện các chính sách 

xã hội. 

 

4 3 1  

- Giáo trình chính sách 

kinh tế - xã hội, 

Trường Đại học kinh 

tế, 2006. 

- Lê Chí An, Bài giảng 

chính sách xã hội, Đại 

học Mở 2010. 
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7 Chƣơng 7: 

Thực thi 

chính sách 

1. Khái niệm và vị 

trí của giai đoạn 

thực thi chính sách 

trong quy trình 

chính sách 

2. Các yếu tố tác 

động đến việc 

TTCS 

3. Các hình thức 

thực thi chính sách 

4. Công tác tổ chức 

thực thi chính sách 

5. Lựa chọn 

phương pháp 

TTCS 

6. Điều kiện thực 

thi chính sách 

2 1 1  

-Bùi Nhựt Phong 

/Chính sách xã hội, Đại 

học Mở, (lưu hành nội 

bộ) 2014. 

 

8 Chƣơng 8: 

Đánh giá 

chính sách 

1.Khái niệm và vai 

trò đánh giá chính 

sách 

2. Tác dụng của 

đánh giá chính 

sách 

3. Các tiêu chí 

đánh giá chính 

sách 

4. Các bước tiến 

hành đánh giá 

(phân tích) chính 

sách 

5. Đánh giá tác 

động của chính 

sách trên ba lĩnh 

vực: tác động môi 

trường; tác động 

xã hội; tác động 

kinh tế của chính 

sách. 

 

4 2 2  

-Báo cáo cấp nhà nước, 

tác động về xã hội sau 

khi Việt Nam gia nhập 

WTO, 2010.  

-Bùi Nhựt Phong 

/Chính sách xã hội, Đại 

học Mở, (lưu hành nội 

bộ) 2014. 

 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  
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5.1. Tài liệu chính: 

 Đoàn Thị Thu Hà, Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội, Trường Đại học kinh tế, 

2006. 

 Mai Ngọc Cường, Chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay, NXB CTQG, 2006. 

 Bruce S. jansson, Social policy, University of Southern California, 1994. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Lê Chí An, Bài giảng chính sách xã hội, Đại học Mở 2010. 

 Báo cáo cấp Nhà nước, tác động về xã hội sau khi Việt Nam gia nhập WTO, 2010 

 Bùi Nhựt Phong/Chính sách xã hội, Đại học Mở, (lưu hành nội bộ) 2014. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Bài tập nhóm, thuyết trình, tham gia trên lớp 30% 

2 Thi cuối kỳ : Tự luận 70% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 - Các khái niệm liên quan đến chính sách và 

chính sách xã hội; Định nghĩa chính sách xã 

hội, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

chính sách xã hội; mục tiêu của chính sách xã 

hội. 

- Bài tập liên quan đến phần này. 

 

2 Buổi 2 - Hai quan điểm khác nhau về nguồn gốc ra 

đời của khoa học chính sách xã hội. 

- Vấn đề cuộc cách mạng công nghiệp và sự 

ra đời của khoa học chính sách xã hội. 

- Vị trí của khoa học chính sách xã hội. 
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3 Buổi 3 -Một số lý thuyết và các mô hình cơ bản về 

chính sách xã hội. 

 

4 Buổi 4 -Phân loại chính sách xã hội và một số chính 

sách xã hội cơ bản như: chính sách việc làm, 

dân số, giáo dục đào tạo, an sinh, văn hóa… 

 

5 Buổi 5 Sự hình thành chính sách xã hội ở Việt Nam; 

một số đặc điểm, mô hình và khung pháp lý 

chính sách xã hội ở Việt Nam 

 

6 Buổi 6 -Hoạch định chính sách: các bước đi, nguyên 

tắc và vận dụng; 

-Công tác quản lý chính sách xã hội. 

 

7 Buổi 7 -Thực thi chính sách xã hội, những thuận lợi, 

khó khăn và hướng giải quyết. 

- Lượng giá chính sách: các công cụ phân tích 

chính sách. 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

• Họ và tên : BÙI NHỰT PHONG 

• Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên - Thạc sĩ  

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 

 

 

 


