
  
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

 KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ---------------------- -------------------------- 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học :  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

1.2 Mã môn học :   SWOR3204 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học    

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Công tác Xã hội, Xã Hội Học  

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội 

1.6 Số tín chỉ : 2  

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết : An sinh xã hội, CTXH nhập môn 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ) 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên :  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 Mô tả môn học : Môn học giới thiệu cho sinh viên lịch sử hình thành chính sách xã 
hội ở phương Tây và phương Đông; sự hình thành chính sách xã hội ở Việt Nam 
thời phong kiến, thời Việt Minh, trước đổi mới và sau khi đổi mới.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; những quan điểm trong việc 
hoạch định và thực thi các chính sách xã hội; 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); cuối cùng là nghiên cứu cơ chế quản 
lý việc thực hiện các chính sách xã hội. 
 

 Mục tiêu môn học : cung cấp cho sinh viên 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; những quan điểm trong việc hoạch định và thực thi các chính sách xã hội; một 
số chính sách xã hội phổ biến. 
 
 



 
 
Giúp sinh viên ngành CTXH và XHH có được quan điểm đúng đắn trong việc hoạch 
định và thực thi các chính sách xã hội của nhà nước vào công việc giúp đỡ cá nhân, 
nhóm và cộng đồng. 
 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chương, mục, tiểu mục … 

 Mục tiêu  

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 Chính sách xã hội là gì ? 
Phương pháp nghiên cứu 
CSXH 

Giúp sinh viên có được 
khái niệm, định nghĩa, 
chức năng CSXH và 
phương pháp luận nghiên 
cứu CSXH 

1- Chính sách xã hội là gì 
?  

 Định nghĩa CSXH của 
Rogovin 

 Định nghĩa CSXH của 
Winkler 

 Định nghĩa CSXH của 
A.Giddens  

2- Định nghĩa tổng quát về 
CSXH 

3- Chức năng của chính 
sách xã hội. 

4- Phương pháp luận 
nghiên cứu CSXH 

 

2 
Sự hình thành chính sách 
xã hội. Vị trí, ý nghĩa của 
việc nghiên cứu CSXH 

 

Nghiên cứu sự hình 
thành CSXH ở phương 
Tây và phương Đông; Vị 
trí, ý nghĩa của việc 
nghiên cứu CSXH 

 

1- Quá trình hình thành 
chính sách xã hội 
 Ở Tây Âu 
 Ở phương Đông 

2- Vị trí, ý nghĩa của việc 
nghiên cứu CSXH 

 

3 
Một số lý thuyết chính 
sách xã hội 

 

Giúp SV nắm bắt học 
thuyết chính sách xã hội, 
lý thuyết CSXH là gì ? 
Đồng thời giới thiệu bốn 
khuynh hướng nghiên 
cứu CSXH hiện đại. 
Chương này cũng giúp 
SV thấy được mối quan 
hệ giữa chính trị và 
CSXH, giữa CSXH và 
Công tác xã hội. 

 

1- Khái niệm 
 Học thuyết chính sách 

xã hội 
 Lý thuyết chính sách xã 

hội 
2- Bốn khuynh hướng 

nghiên cứu chính sách 
xã hội hiện đại 

 Khuynh hướng phân 
tích xã hội vi mô theo 
truyền thống Durkheim 

 Khuynh hướng phân 
tích kinh tế chính trị 
Mác-xít mới ở các nước 
phương Tây 

 Khuynh hướng phân 
tích kinh tế xã hội 

 Khuynh hướng phân 
tích thiết chế chính trị 

3- Chính trị và chính sách 
xã hội 

4- Chính sách xã hội và 
công tác xã hội  

 



4 
Cơ cấu và hệ thống chính 
sách xã hội 

Chương này giới thiệu  
ba mô thức cơ bản của 
hệ thống CSXH; một số 
CSXH cụ thể và CSXH và 
những vấn đề xã hội mới 
nảy sinh. 

 

1- Ba mô thức cơ bản của 
hệ thống chính sách xã 
hội 
 Hệ thống chăm sóc 

công dân 
 Hệ thống bảo hiểm xã 

hội 
 Các hệ thống bảo 

đảm chọn lọc 
2- Một số chính sách xã 

hội cụ thể  
3- Chính sách xã hội và 

những vấn đề xã hội 
mới nẩy sinh 

 

5 
Một số vấn đề lý luận và 
phương pháp luận về 
chính sách xã hội 

Chương nầy cung cấp 
cho SV kiến thức về đối 
tượng, nội dung, nhiệm 
vụ và các mối quan hệ 
của chính sách xã hội. 

 

1- Đối tượng, nội dung, 
nhiệm vụ  

2- Các mối quan hệ của 
chính sách xã hội  

3- Những quan điểm trong 
việc hoạch định và thực 
thi các chính sách xã 
hội : 
 Quan điểm nhân văn 
 Quan điểm lý luận 

gắn với thực tiễn 
 Quan điểm lịch sử  
 Quan điểm phát triển 

toàn diện và bền 
vững  

 

6 
Một số chính sách xã hội 
phổ biến   

Chương này giới thiệu 
các chính sách xã hội 
phổ biến ở VN như chính 
sách dân số, việc làm, 
bảo đảm xã hội….và các 
chính sách đối với các 
giai tầng xã hội và tầng 
lớp đồng bào… 

 

1- Chính sách dân số  
2- Chính sách lao động và 

việc làm 
3- Chính sách bảo đảm xã 

hội 
4- Chính sách xã hội nhằm 

đảm bảo an ninh xã hội, 
phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội. 

 

7 
Chính sách đối với các 
giai tầng xã hội 

 

Giúp sinh viên nghiên 
cứu các chính sách xã 
hội đối với công nhân, 
nông dân, trí thức và sinh 
viên, chủ doanh nghiệp 
tư nhân. 

 

1- Chính sách đối với giai 
cấp công nhân 

2- Chính sách đối với giai 
cấp nông dân 

3- Chínhsách phat huy 
năng lực lao động sáng 
tạo của trí thức và sinh 
viên 

4- Chính sách đối với tầng 
lớp chủ doanh nghiệp 
tư nhân 

 

8 
Chính sách xã hội đối với 
các giới đồng bào  

 

Giúp sinh viên biết nghiên 
cứu và phân tích các 
chính sách xã hội đối với 
thanh niên, phụ nữ gia 
đình và trẻ em, dân tộc 
thiểu số, các tôn giáo và 
người VN định cư ở 
nước ngoài. 

1- Chính sách đối với 
thanh niên  

2- Chính sách đối với phụ 
nữ và gia đình 

3- Chính sách đối với các 
dân tộc thiểu số  

4- Chính sách tôn giáo 
5- Chính sách đối với 

người VN định cư ở 
nước ngoài 



9 
Cơ chế quản lý việc thực 
hiện các chính sách xã 
hội 

 

Giúp sinh viên liên hệ đến 
thực trạng và quan điểm 
đổi mới cơ chế quản lý 
việc thực hiện các chính 
sách xã hội ở nước ta 
cùng với biện pháp đổi 
mới quy trình hoạch định 
và cơ chế việc thực hiện 
các chính sách xã hội. 

1- Thực trạng cơ chế quản 
lý việc thực hiện các 
chính sách xã hội 

2- Quan điểm đổi mới cơ 
chế quản lý việc thực 
hiện CSXH ở nước ta 

3- Biện pháp đổi mới quy 
trình hoạch định và cơ 
chế quản lý việc thực 
hiện các CSXH 

 

4.  HỌC LIỆU  

 Giáo trình môn học : Tài liệu học tập môn Chính sách xã hội do Lê Chí An biên soạn 

 Tài liệu tham khảo :  

 Bùi Đình Thanh, Xã hội học và Chính sách Xã hội, Nxb Khoa học Xã hội, Hà nội, 

2004 

 Đoàn Nam Hương, Chính sách xã hội, Tài liệu giảng dạy 

 Lê Đăng Doanh, Nguyễn Minh Tú (chủ biên), Tăng trưởng kinh tế và chính sách xã 
hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ năm 1991 đến nay - Kinh nghiệm của 
các nước ASEAN, Nxb Lao động 

 Phạm Xuân Nam, Đổi mới  chính sách xã hội- Luận cứ và giải pháp, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà nội, 1997 

 Phạm Xuân Nam, Quản lý phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng xã 
hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2001 

 Viện Khoa học Lao động và các vấn đề xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 
Một số vấn đề về chính sách bảo đảm xã hội ở nước ta hiện nay, Hà Nội, 1993 

 Các văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ đối với người nghèo và bảo trợ, cứu trợ 
xã hội 

 Báo Nhân Dân điện tử (http://www.nhandan.org.vn/phapluat) 

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình 
Thực hành, thí 
nghiệm, điền 

dã,… 

Tự học, tự 
nghiên cứu 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 1 0 0.5  0.5 2.0 

Chƣơng 2 1 0 0.5  0.5 2.0 

Chƣơng 3 1 0 0.5  1.0 2.5 

Chƣơng 4 1 0.5 0.5  0.5 2.5 

Chƣơng 5  2 1.0 1.0  0.5 4.5 

Chƣơng 6 3 2.0 2.0  0.0 7.0 

Chƣơng 7 3 2.0 3.0  0.5 8.5 

Chƣơng 8 2 1.0 2.0  0.0 5.0 

Chƣơng 9 1 0.0 0.0  0.0 1.0 

Tổng cộng 15 6.5 10  3.5 35 



 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10, số lần đánh giá : 1- Đánh giá giữa kỳ : dựa vào số lần làm 

bài tập, tính trung bình cọng điểm các bài tập nhóm (30%); 2- Đánh giá cuối kỳ : thi 

tự luận (70%) 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

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

2 Bài thi tự luận cuối kỳ 70% 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên : Lê Chí An 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Cử nhân 

 Thời gian, địa điểm làm việc : Khoa XHH & CTXH – Trường ĐH Mở TP.HCM 

 Địa chỉ liên hệ : 544/7 Lý Thường Kiệt, P.7, Tân Bình, TP.HCM 

 Điện thoại, email : 0903359846, email : lechian@yahoo.com, lechian@gmail.com  

 

 Ban giám hiệu  Trƣởng phòng QLĐT P. Trƣởng khoa 

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 
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