
 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

 THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 
(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-ĐHLHN ngày       tháng      năm 2015 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 
 

PHẦN MỘT 
CÁC THÔNG TIN CHUNG  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, CHUẨN ĐẦU RA 
1. Mục tiêu đào tạo 
Chương trình đạo tạo thạc sĩ luật học theo định hướng ứng dụng có mục tiêu giúp người học 
nắm vững kiến thức chuyên ngành luật, được tiếp cận với các vấn đề pháp lý mới và nắm vững 
các kỹ năng chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; 
có khả năng sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành luật vào việc thực hiện các công việc cụ 
thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một 
số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo 
trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành luật. 
2. Các chuyên ngành đào tạo 
2.1. Chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính (mã số: 60380102) 
2.2. Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự (mã số: 60380103) 
2.3. Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (mã số: 60380104) 
2.4. Chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (mã số: 60380105) 
2.5. Chuyên ngành Luật kinh tế (mã số: 60380107) 
2.6. Chuyên ngành Luật quốc tế (mã số: 60380108) 
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Về kiến thức: 
- Người học biết, nắm vững các kiến thức cơ bản về triết học, khoa học pháp lý làm nền tảng 
cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành về pháp luật; 
- Người học có kiến thức nâng cao và bước đầu tiếp cận theo hướng chuyên sâu về các lĩnh 
vực pháp luật thuộc các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng; 
- Người học đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho 
Việt Nam (hoặc tương đương) để có thể sử dụng trong công tác chuyên môn và các hoạt động 
thực hành pháp luật. 
- Người học có trình độ công nghệ thông tin căn bản để phục vụ hoạt động chuyên môn nghề 
nghiệp sau khi tốt nghiệp.  
3.2. Về kỹ năng: 
- Kỹ năng chuyên môn: Người học biết, nắm vững và vận dụng thành thạo các kỹ năng cơ 
bản trong hoạt động xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, xét xử, tư vấn pháp luật và hỗ trợ 
pháp lý cho cộng đồng; có phương pháp và kỹ năng phân tích, tranh luận, trình bày các ý 
kiến, lập luận pháp lý trong môi trường hành nghề pháp luật.  
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm: Người học biết cách tương tác, phối hợp trong làm 
việc nhóm hoặc có khả năng làm việc độc lập khi thực hiện các hoạt động chuyên môn nghề 
nghiệp.  
3.3. Về thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp: 



 
 

- Người học có thái độ nghiêm túc, đúng đắn về nghề nghiệp và luôn tuân thủ các quy tắc đạo 
đức nghề nghiệp; có trách nhiệm công dân, có ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và chủ động 
tuyên truyền, vận động người khác tuân thủ pháp luật. 
- Người học có phẩm chất chính trị vững vàng, có thái độ sẵn sàng phục vụ nhân dân trong 
quá trình thực hiện các công việc chuyên môn nghề nghiệp. 
- Người học có thái độ chủ động cập nhật kiến thức, tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên 
môn, có tinh thần phản biện, ý thức sáng tạo và tự tin trong công việc. 
3.4. Về vị trí việc làm mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp: 
Người tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành đào tạo luật theo định hướng ứng dụng có thể tham 
gia thực hiện công việc chuyên môn ở các vị trí:  
- Các chức danh tư pháp (luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chức viên, chấp hành viên, 
thừa phát lại…);  
- Hành nghề tư vấn pháp luật;  
- Công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân 
các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp; 
- Công tác pháp chế tại các Bộ, ngành;  
- Luật sư nội bộ, cố vấn pháp lý, chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp; tổ chức chính trị, 
chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp;  
- Có khả năng tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành luật, sau khi học 
bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên 
cứu của chuyên ngành đào tạo tương ứng. 
II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ THỜI 
GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Khối lượng kiến thức và cấu trúc chương trình đào tạo thạc sĩ:  
1.1. Kiến thức chung: 09 tín chỉ (trong đó có 04 tín chỉ học phần triết học; 05 tín chỉ học phần 
ngoại ngữ). 
1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 26 tín chỉ (trong đó có 12 tín chỉ các học phần bắt 
buộc, 14 tín chỉ các học phần tự chọn). 
1.3. Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ.  
Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 45 tín chỉ.  
2. Thời gian thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ: 1,5 năm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PHẦN HAI 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
I. NỘI DUNG TỔNG THỂ 
1. Kiến thức chung (9 tín chỉ bắt buộc) 

SỐ 
TT 

MÃ HỌC 
PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

LOẠI HỌC PHẦN 
BẮT 

BUỘC 
TỰ 

CHỌN 
1 KTC-01 Triết học 4 x  
2 KTC-02 Ngoại ngữ 5 x  

2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (12 tín chỉ bắt buộc và 14 tín chỉ tự chọn) 
SỐ 
TT 

MÃ HỌC 
PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

LOẠI HỌC PHẦN 
BẮT 

BUỘC 
TỰ 

CHỌN 
I KIẾN THỨC CƠ SỞ (6 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn) 
1 KTCS-01 Phương pháp phân tích luật và 

tư duy pháp lý hiện đại 
2  x  

2 KTCS-02 Kỹ năng đàm phán 2 x  
3 KTCS-03 Xây dựng và trình bày lập luận 

pháp lý trong hành nghề luật 
2 x  

4 KTCS-04 Những vấn đề pháp lý mới của 
Luật hiến pháp  

2  x 
5 KTCS-05 Những vấn đề pháp lý mới của 

Luật hành chính 
2  x 

6 KTCS-06 Những vấn đề pháp lý mới của 
Luật hình sự và TTHS; tội phạm 
học và phòng ngừa tội phạm 

2  x 

7 KTCS-07 Những vấn đề pháp lý mới của 
Luật dân sự và tố tụng dân sự 

2  x 
8 KTCS-08 Những vấn đề pháp lý mới của 

Luật kinh tế 
2  x 

9 KTCS-09 Những vấn đề pháp lý mới của 
Luật quốc tế 

2  x 
10 KTCS-10 Luật so sánh ứng dụng 2  x 
II KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (6 tín chỉ bắt buộc và 10 tín chỉ tự chọn) 
1 Chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính 

1.1 LHP-HC-01 Các quyền dân sự, chính trị cơ bản 
trong thực tiễn hành nghề luật 

3 x  
1.2 LHP-HC-02 Áp dụng pháp luật trong xét xử 3 x  



 
 

SỐ 
TT 

MÃ HỌC 
PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

LOẠI HỌC PHẦN 
BẮT 

BUỘC 
TỰ 

CHỌN 
các vụ án hành chính 

1.3 LHP-HC-03 Phân tích chính sách và đánh giá 
tác động của quy phạm pháp luật 
(RIA) trong xây dựng pháp luật 

4  x 

1.4 LHP-HC-04 Các quyền cơ bản hiến định 
trong lĩnh vực tư pháp 

3  x 
1.5 LHP-HC05 Thực tiễn hoạt động của hệ thống 

cơ quan hành chính nhà nước và 
vấn đề công vụ, công chức 

3  x 

1.6 LHP-HC-06 Các biện pháp cưỡng chế hành 
chính và kiểm soát hoạt động 
hành chính nhà nước 

3  x 

1.7 LHP-HC-07 Thẩm định, thẩm tra, hệ thống 
hóa trong xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật 

3  x 

1.8 LHP-HC-08 Án lệ và sử dụng án lệ trong nhà 
nước pháp quyền 

3  x 
1.9 LHP-HC-09 Sự vận hành của cơ chế kiểm 

soát quyền lực nhà nước trong 
nhà nước pháp quyền 

4  x 

2 Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự 
2.1 LHS-01 Định tội danh – cơ sở và kỹ năng 3 x  
2.2 LHS-02 Tranh tụng trong tố tụng hình sự 3 x  
2.3 LHS-03 Quyết định hình phạt – Cơ sở và 

kỹ năng  
2  x 

2.4 LHS-04 Áp dụng pháp luật hình sự đối 
với các tội phạm xâm phạm 
nhân thân  

2  x 

2.5 LHS-05 Áp dụng pháp luật hình sự đối với 
các tội phạm xâm phạm sở hữu 

2  x 
2.6 LHS-06 Áp dụng pháp luật hình sự đối 

với các tội phạm về chức vụ 
2  x 

2.7 LHS-07 Áp dụng một số dấu hiệu đặc 
biệt trong Luật hình sự 

2  x 
2.8 LHS-08 Bảo đảm quyền con người trong 

tố tụng hình sự  
2  x 

2.9 LHS-09 Thực hành quyền công tố trong 
tố tụng hình sự 

2  x 



 
 

SỐ 
TT 

MÃ HỌC 
PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

LOẠI HỌC PHẦN 
BẮT 

BUỘC 
TỰ 

CHỌN 
2.10 LHS-10 Hoạt động bào chữa trong tố 

tụng hình sự  
2  x 

2.11 LHS-11 Hoạt động chứng minh trong tố 
tụng hình sự  

2  x 
2.12 LHS-12 Biện pháp cưỡng chế trong tố 

tụng hình sự 
2  x 

3 Chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 
3.1 TPH-01 Những vấn đề cơ bản của Tội 

phạm học ứng dụng  
4 x  

3.2 TPH-02 Kiểm soát xã hội, kiểm soát tội 
phạm và ứng dụng vào thực tiễn 
của Việt Nam  

2 x  

3.3 TPH-03 Phòng ngừa tội phạm tình dục ở 
Việt Nam 

2  x 
3.4 TPH-04 Phòng ngừa tội phạm tham 

nhũng ở Việt Nam  
2  x 

3.5 TPH-05 Phòng ngừa tội phạm ma túy ở 
Việt Nam 

2  x 
3.6 TPH-06 Phòng ngừa tội phạm do người chưa 

thành niên thực hiện ở Việt Nam 
2  x 

3.7 TPH-07 Phòng ngừa tội phạm do nữ giới 
thực hiện ở Việt Nam 

2  x 
3.8 TPH-08 Phòng ngừa tội mua bán người 

ở Việt Nam  
2   x 

4 Chuyên ngành Luật Dân sự và tố tụng dân sự 
4.1 LDS-01 Áp dụng pháp luật trong giải 

quyết tranh chấp quyền nhân 
thân và tranh chấp tài sản 

2 x  

4.2 LDS-02 Tranh tụng trong giải quyết vụ 
án dân sự 

2 x  
4.3 LDS-03 Áp dụng pháp luật trong giải 

quyết các vụ, việc về hôn nhân 
gia đình  

2 x  

4.4 LDS-04 Áp dụng pháp luật trong giải quyết 
tranh chấp về hợp đồng và bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

3  x 

4.5 LDS-05 Áp dụng pháp luật trong thủ tục 
giải quyết các vụ việc dân sự 

3  x 



 
 

SỐ 
TT 

MÃ HỌC 
PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

LOẠI HỌC PHẦN 
BẮT 

BUỘC 
TỰ 

CHỌN 
4.6 LDS-06 Pháp luật về đại diện trong quan 

hệ dân sự 
2  x 

4.7 LDS-07 Áp dụng pháp luật trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ 

2  x 
4.8 LDS-08 

 
Áp dụng pháp luật giải quyết 
các tranh chấp về thừa kế 

2  x 

5 Chuyên ngành Luật kinh tế 
5.1 LKT-01 Áp dụng pháp luật doanh nghiệp và 

pháp luật chứng khoán trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp 

2 x  

5.2 LKT-02 Áp dụng pháp luật về lao động 
và an sinh xã hội trong hoạt 
động kinh doanh 

2 x  

5.3 LKT-03 Áp dụng pháp luật về đất đai và 
môi trường trong hoạt động kinh 
doanh 

2 x  

5.4 LKT-04 Pháp luật về hợp đồng và giải 
quyết tranh chấp hợp đồng trong 
hoạt động kinh doanh  

4  x 

5.5 LKT-05 Pháp luật về tài chính doanh 
nghiệp trong hoạt động kinh doanh 

4   x 
5.6 LKT-06 Tư vấn pháp luật về quản lý lao 

động trong doanh nghiệp 
4   x 

5.7 LKT-07 Áp dụng pháp luật trong giải 
quyết tranh chấp đất đai và xử lý 
bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
khi nhà nước thu hồi đất 

2  x 

5.8 LKT-08 Áp dụng pháp luật môi trường 
trong hoạt động đầu tư, sản xuất 
kinh doanh và hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu  

2   x 

5.9 LKT-09 Pháp luật về quản trị nội bộ 
doanh nghiệp 

2  x 
5.10 LKT-10 Tư vấn pháp luật về thuế cho 

doanh nghiệp 
2  x 

5.11 LKT-11 Tư vấn pháp luật về tiền lương và 
bảo hiểm trong quan hệ lao động 

2  x 
5.12 LKT-12 Quyền sử dụng đất trong hoạt 2   x 



 
 

SỐ 
TT 

MÃ HỌC 
PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

LOẠI HỌC PHẦN 
BẮT 

BUỘC 
TỰ 

CHỌN 
động kinh doanh 

6 Chuyên ngành Luật Quốc tế 
6.1 LQT-01 Áp dụng pháp luật trong giải 

quyết các vụ, việc dân sự có yếu 
tố nước ngoài 

2 x  

6.2 LQT-02 Tư vấn hợp đồng thương mại 
quốc tế 

2 x  
6.3 LQT-03 Áp dụng pháp luật trong giải 

quyết tranh chấp biển đảo giữa 
Việt Nam với các nước 

2 x  

6.4 LQT-04 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) và Hiệp định đối tác kinh 
tế chiến lược xuyên Thái Bình 
Dương (TPP)  

2  x 

6.5 LQT-05 Pháp luật quốc tế về bảo hộ 
công dân ở nước ngoài 

2   x 
6.6 LQT-06 Tương trợ tư pháp giữa Việt 

Nam và các nước 
4   x 

6.7 LQT-07 Giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế 

4  x 
6.8 LQT-08 Thực thi các cam kết quốc tế của 

Việt Nam 
2  x 

II. NỘI DUNG CHI TIẾT 
1. Kiến thức chung (9 tín chỉ) 
KTC-01. Triết học (4 tín chỉ)  

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
bài tập 

1 Khái luận về triết học 6 20 2 2 (4) 
2 Vấn đề bản thể luận 6 20 2 2 (4) 
3 Phép biện chứng 6 20 2 2 (4) 
4 Nhận thức luận 6 20 2 2 (4) 
5 Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và 

triết học chính trị 
6 20 2 2 (4) 

6 Ý thức xã hội và triết học về con người 6 20 2 2 (4) 
KTC-02. Ngoại ngữ (tiếng Anh) (5 tín chỉ)  



 
 

SỐ
TT 

Tên bài Hình thức tổ chức dạy học 
Lý 

thuyết 
Tự học Làm việc 

nhóm 
Bài tập, 

thực hành, 
thảo luận 

1 Unit 1: Classification of law 2 20 4 4 (8) 
2 Unit 2: Legal systems in the world 2 20 4 4 (8) 
3 Unit 3: Sources of Civil law and 2 20 4 4 (8) 
4 Unit 4: Sources of International law 2 20 4 4 (8) 
5 Unit 5: The Government 2 20 4 4 (8) 
6 Unit 6: The constitution 2 20 4 4 (8) 
7 Unit 7: Law-making process 2 20 4 4 (8) 
8 Hướng dẫn ôn tập 5 10 4 0 

2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (26 tín chỉ) 
2.1. Kiến thức cơ sở: 
KTCS-01. Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý hiện đại (2 tín chỉ) 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Phương pháp phân tích luật, tư duy 
pháp lý và vai trò của chúng trong 
hành nghề luật 

2 12 2 2 (4) 

2 Phương pháp phân tích luật, tư duy 
pháp lý trong hoạt động xây dựng 
pháp luật 

4 24 4 4 (8) 

3 Phương pháp phân tích luật, tư duy 
pháp lý trong thực tiễn áp dụng pháp 
luật 

4 24 4 4 (8) 
 

KTCS-02. Kỹ năng đàm phán (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tổng quan về đàm phán 2 12 2 2 (4) 
2 Các kỹ năng chuẩn bị đàm phán 2 24 4 6 (12) 
3 Các kỹ năng tiến hành đàm phán 2 24 4 6 (12) 

KTCS-03. Xây dựng và trình bày lập luận pháp lý trong hành nghề luật (2 tín chỉ) 
Số Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 



 
 

TT Lý 
thuyết 

Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái niệm, vai trò, tiêu chí, cấu trúc, 
phân loại lập luận pháp lý trong hành 
nghề luật 

2 12 2 2 (4) 

2 Xây dựng và trình bày lập luận pháp 
lý trong xây dựng pháp luật 

4 24 4 4 (8) 

3 Xây dựng và trình bày lập luận pháp 
lý trong áp dụng pháp luật 

4 24 4 4 (8) 

KTCS-04. Những vấn đề pháp lý mới của Luật hiến pháp (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Học thuyết phân quyền và tổ chức bộ 
máy nhà nước theo Hiến pháp 2013 

4 20 3 3 (6) 

2 Nguyên tắc pháp quyền thể hiện trong 
Hiến pháp 2013 

4 20 3 3 (6) 
3 Chế định về quyền con người, quyền cơ 

bản của công dân theo Hiến pháp 2013 
4 20 3 3 (6) 

KTCS-05. Những vấn đề pháp lý mới của Luật hành chính (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề pháp lý về dịch vụ công, 
cung ứng dịch vụ công và xã hội hóa 
cung ứng dịch vụ công 

4 20 3 3 (6) 

2 Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng hành 
chính 

4 20 3 3 (6) 
3 Tranh chấp hành chính và xu thế đa 

dạng hóa phương thức giải quyết tranh 
chấp hành chính 

4 20 3 3 (6) 

KTCS-06. Những vấn đề pháp lý mới của Luật hình sự và TTHS; tội phạm học và phòng 
ngừa tội phạm (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề pháp lý mới của luật hình sự  4 20 3 3 (6) 
2 Những vấn đề pháp lý mới của luật tố 

tụng hình sự 
4 20 3 3 (6) 



 
 

3 Những vấn đề mới của tội phạm học và 
phòng ngừa tội phạm 

4 20 3 3 (6) 
KTCS-07. Những vấn đề pháp lý mới của Luật dân sự và tố tụng dân sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những điểm mới của những qui định 
chung trong Bộ luật Dân sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Những điểm mới về quyền sở hữu, các 

vật quyền khác và thừa kế  
4 20 3 3 (6) 

3 Những điểm mới về nghĩa vụ và hợp đồng  4 20 3 3 (6) 
KTCS-08. Những vấn đề pháp lý mới của Luật kinh tế (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề mới trong lĩnh vực luật 
thương mại và đầu tư 

2 12 2 2 (4) 
2 Những vấn đề mới trong lĩnh vực luật 

tài chính - ngân hàng 
2 12 2 2 (4) 

3 Những vấn đề mới trong lĩnh vực luật 
lao động và an sinh xã hội 

2 12 2 2 (4) 
4 Những vấn đề mới trong lĩnh vực luật 

đất đai  
2 12 2 2 (4) 

5 Những vấn đề mới trong lĩnh vực luật 
môi trường 

2 12 2 2 (4) 
KTCS-09. Những vấn đề pháp lý mới của Luật quốc tế (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Pháp luật quốc tế về chống khủng bố 5 30 5 5 (10) 
2 Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư 

pháp quốc tế 
5 30 5 5 (10) 

KTCS-10. Luật so sánh ứng dụng (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Kỹ năng sử dụng Luật so sánh trong 
hoạt động lập pháp 

4 20 3 3 (6) 



 
 

2 Kỹ năng sử dụng Luật so sánh trong 
hoạt động hành pháp  

4 20 3 3 (6) 
3 Kỹ năng sử dụng Luật so sánh trong 

hoạt động tư pháp 
4 20 3 3 (6) 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 
2.2.1. Chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính 
LHP-HC-01. Các quyền dân sự, chính trị cơ bản trong thực tiễn hành nghề luật (3 tín 
chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái niệm, bản chất, vai trò của các 
quyền dân sự, chính trị trong thực tiễn 
hành nghề luật 

3 18 3 3 (6) 

2 Các quyền bất khả xâm phạm trong thực 
tiễn hành nghề luật  

4 24 4 4 (8) 
3 Các quyền tự do trong thực tiễn hành 

nghề luật 
4 24 4 4 (8) 

4 Các quyền chính trị trong thực tiễn hành 
nghề luật 

4 24 4 4 (8) 
LHP-HC-02. Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án hành chính (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về áp dụng pháp luật trong xét 
xử vụ án hành chính 

3 18 3 3 (6) 
2 Áp dụng pháp luật đất đai trong xét xử 

vụ án hành chính 
4 24 4 4 (8) 

3 Áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính trong xét xử vụ án hành chính 

4 24 4 4 (8) 
4 Áp dụng pháp luật về thuế trong xét xử 

vụ án hành chính 
4 24 4 4 (8) 

LHP-HC-03. Phân tích chính sách và đánh giá tác động của quy phạm pháp luật (RIA) 
trong xây dựng pháp luật (4 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về phân tích chính sách và 
đánh giá tác động quy phạm pháp luật 

4 20 3 3 (6) 
2 Các nguyên tắc xây dựng một văn bản 4 20 3 3 (6) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

quy phạm pháp luật tốt 
3 Xác định vấn đề bất cập cần giải quyết 

và mục tiêu can thiệp bằng quy phạm 
pháp luật 

4 20 3 3 (6) 

4 Lựa chọn, đánh giá tác động các 
phương án can thiệp bằng quy phạm 
pháp luật 

4 20 3 3 (6) 

5 Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động 
quy phạm pháp luật 

4 20 3 3 (6) 
6 Sử dụng đánh giá tác động quy phạm để 

hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật 
4 20 3 3 (6) 

LHP-HC-04. Các quyền cơ bản hiến định trong lĩnh vực tư pháp (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò, yêu cầu 
của các quyền cơ bản hiến định trong 
lĩnh vực tư pháp 

3 18 3 3 (6) 

2 Quyền được xét xử hai lần; quyền được 
xét xử công bằng, công khai, kịp thời; 
quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, 
thân thể, nhân phẩm, danh dự 

4 24 4 4 (8) 

3 Quyền suy đoán vô tội; quyền không bị 
kết án hai lần vì một tội phạm; quyền 
bào chữa 

4 24 4 4 (8) 

4 Quyền khiếu nại, tố cáo, được bồi 
thường thiệt hại trong tư pháp 

4 24 4 4 (8) 

LHP-HC-05. Thực tiễn hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và vấn đề công vụ, công chức (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Chức năng hành pháp và thực tiễn hoạt 
động của bộ máy hành chính 

3 18 3 3 (6) 
2 Hệ thống công vụ, công chức theo pháp 

luật Việt Nam 
4 24 4 4 (8) 

3 Tuyển dụng, quản lí, sử dụng công chức 
hiệu quả 

4 24 4 4 (8) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

4 Trách nhiệm pháp lí của công chức vi 
phạm pháp luật trong khi thi hành công 
vụ 

4 24 4 4 (8) 

LHP-HC-06. Các biện pháp cưỡng chế hành chính và kiểm soát hoạt động hành chính 
nhà nước (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm 
hành chính 

3 18 3 3 (6) 
2 Các biện pháp cưỡng chế hành chính 

khác áp dụng trong hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước 

4 24 4 4 (8) 

3 Thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành 
chính nhà nước 

4 24 4 4 (8) 
4 Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà 
nước 

4 24 4 4 (8) 

LHP-HC-07. Thẩm định, thẩm tra, hệ thống hóa trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Thẩm định, thẩm tra trong xây dựng và 
hoàn thiện pháp luật 

3 18 3 3 (6) 
2 Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật 4 24 4 4 (8) 
3 Rà soát, hệ thống hóa pháp luật 4 24 4 4 (8) 
4 Xử lí văn bản qui phạm pháp luật 4 24 4 4 (8) 

LHP-HC-08. Án lệ và sử dụng án lệ trong nhà nước pháp quyền (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái luận về án lệ và vai trò của án lệ 
trong hệ thống pháp luật của nhà nước 
pháp quyền 

3 18 3 3 (6) 

2 Phân tích cấu trúc án lệ từ một số án lệ 
điển hình trên thế giới 

4 24 4 4 (8) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

3 Cách thức sử dụng án lệ  4 24 4 4 (8) 
4 Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam – hiện tại và tương lai 
4 24 4 4 (8) 

LHP-HC-09. Sự vận hành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền (4 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái niệm và phân loại cơ chế kiểm soát 
quyền lực nhà nước trong nhà nước 
pháp quyền 

4 20 3 3 (6) 

2 Các công cụ thể chế và thiết chế riêng 
biệt để kiểm soát quyền lực nhà nước 

4 20 3 3 (6) 
3 Cơ chế kiểm soát quyền lập pháp 4 20 3 3 (6) 
4 Cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền 

hành pháp  
4 20 3 3 (6) 

5 Cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền 
tư pháp 

4 20 3 3 (6) 
6 Cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền 

lực nhà nước của chính quyền địa 
phương và các cơ quan nhà nước ở địa 
phương 

4 20 3 3 (6) 

2.2.2. Chuyên ngành Luật Hình sự và tố tụng hình sự 
LHS-01. Định tội danh – cơ sở và kỹ năng (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát những vấn đề lý luận về định 
tội danh 

3 18 3 3 (6) 
2 Áp dụng lý luận về cấu thành tội phạm 

trong việc định tội danh 
4 24 4 4 (8) 

3 Áp dụng các chế định bổ sung trong 
việc định tội danh 

4 24 4 4 (8) 
4 Định tội danh đối với một số nhóm tội 4 24 4 4 (8) 

LHS-02. Tranh tụng trong tố tụng hình sự (3 tín chỉ) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề chung về tranh tụng 3 18 3 3 (6) 
2 Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình 

sự tranh tụng 
4 24 4 4 (8) 

3 Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình 
sự thẩm vấn 

4 24 4 4 (8) 
4 Tranh tụng trong mô hình tố tụng hình 

sự Việt Nam 
4 24 4 4 (8) 

LHS-03. Quyết định hình phạt – Cơ sở và kỹ năng (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Cơ sở của việc quyết định hình phạt 4 20 3 3 (6) 
2 Kỹ năng quyết định hình phạt trong 

trường hợp đồng phạm, chuẩn bị phạm 
tội, phạm tội chưa đạt và quyết định 
hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật 
hình sự 

4 20 3 3 (6) 

3 Kỹ năng quyết định hình phạt trong 
trường hợp phạm nhiều tội và trường 
hợp người chưa thành niên phạm tội 

4 20 3 3 (6) 

LHS-04. Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm xâm phạm nhân thân (2 tín 
chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Cơ  sở  của  việc  áp  dụng  pháp luật 
hình sự đối với các tội xâm phạm nhân 
thân  

4 20 3 3 (6) 

2 Kỹ  năng định tội danh đối  với các tội 
xâm phạm nhân thân 

4 20 3 3 (6) 
3 Kỹ  năng  quyết  định  hình  phạt 

đối với các tội xâm phạm nhân thân 
4 20 3 3 (6) 

LHS-05. Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm xâm phạm sở hữu (2 tín chỉ) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Cơ sở của việc áp dụng pháp luật hình 
sự đối với các tội xâm phạm sở hữu 

4 20 3 3 (6) 
2 Kỹ năng định tội danh đối với các tội 

xâm phạm sở hữu 
4 20 3 3 (6) 

3 Kỹ năng quyết định hình phạt đối với 
các tội xâm phạm sở hữu 

4 20 3 3 (6) 
LHS-06. Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về chức vụ (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Cơ sở của việc áp dụng pháp luật hình sự 
đối với các tội phạm về chức vụ 

4 20 3 3 (6) 
2 Kỹ năng định tội danh đối với các tội 

phạm về chức vụ 
4 20 3 3 (6) 

3 Kỹ năng quyết định hình phạt đối với 
các tội phạm về chức vụ 

4 20 3 3 (6) 
LHS-07. Áp dụng một số dấu hiệu đặc biệt trong Luật hình sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng dấu hiệu lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong luật hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Áp dụng dấu hiệu định lượng trong luật 

hình sự 
4 20 3 3 (6) 

3 Áp dụng dấu hiệu chống người thi hành 
công vụ trong luật hình sự 

4 20 3 3 (6) 
LHS-08. Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề chung về quyền con 
người trong tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Các biện pháp bảo đảm quyền con 

người trong tố tụng hình sự 
4 20 3 3 (6) 

3 Phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm 
quyền con người trong tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 



 
 

LHS-09. Thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về thực hành quyền công tố 
trong tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Hoạt động thực hành quyền công tố 

trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án 
hình sự 

4 20 3 3 (6) 

3 Hoạt động thực hành quyền công tố xét 
xử vụ án hình sự 

4 20 3 3 (6) 
LHS-10. Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề chung về hoạt động bào 
chữa trong tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Thực hiện hoạt động bào chữa trong tố 

tụng hình sự 
4 20 3 3 (6) 

3 Các biện pháp bảo đảm hoạt động bào 
chữa 

4 20 3 3 (6) 
LHS-11. Hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về hoạt động chứng minh 
trong tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Hoạt động chứng minh trong giai đoạn 

khởi tố, điều tra vụ án hình sự 
4 20 3 3 (6) 

3 Hoạt động chứng minh trong giai đoạn 
xét xử vụ án hình sự 

4 20 3 3 (6) 
LHS-12. Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề chung về biện pháp 
cưỡng chế trong Tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Những biện pháp ngăn chặn trong tố 

tụng hình  sự 
4 20 3 3 (6) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

3 Những biện pháp cưỡng chế khác trong 
tố tụng hình sự 

4 20 3 3 (6) 
2.2.3. Chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 
TPH-01. Những vấn đề cơ bản của Tội phạm học ứng dụng (4 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tội phạm học ứng dụng và phương 
pháp nghiên cứu 

4 20 3 3 (6) 
2 Tình hình tội phạm 4 20 3 3 (6) 
3 Nhân thân người phạm tội 4 20 3 3 (6) 
4 Nạn nhân của tội phạm 4 20 3 3 (6) 
5 Nguyên nhân của tội phạm 4 20 3 3 (6) 
6 Phòng ngừa tội phạm 4 20 3 3 (6) 

TPH-02. Kiểm soát xã hội, kiểm soát tội phạm và ứng dụng vào thực tiễn của Việt Nam (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Kiểm soát xã hội 4 20 3 3 (6) 
2 Kiểm soát tội phạm 4 20 3 3 (6) 
3 Kiểm soát xã hội, kiểm soát tội phạm 

dưới góc độ so sánh và ứng dụng vào 
hoàn cảnh Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 

TPH-03. Phòng ngừa tội phạm tình dục ở Việt Nam (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tình hình tội phạm về tình dục ở Việt 
Nam trong những năm gần đây 

4 20 3 3 (6) 

2 Nguyên nhân của tội phạm về tình dục 
ở Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 
3 Các biện pháp phòng ngừa tội phạm về 

tình dục ở Việt Nam 
4 20 3 3 (6) 

TPH-04. Phòng ngừa tội phạm tham nhũng ở Việt Nam (2 tín chỉ) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tình hình tội phạm tham nhũng ở Việt 
Nam trong những năm gần đây 

4 20 3 3 (6) 
2 Nguyên nhân của tội phạm tham nhũng 

ở Việt Nam 
4 20 3 3 (6) 

3 Các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
tham nhũng ở Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 
TPH-05. Phòng ngừa tội phạm ma túy ở Việt Nam (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tình hình tội phạm về ma tuý ở Việt 
Nam trong những năm gần đây 

4 20 3 3 (6) 
2 Nguyên nhân của tội phạm về ma tuý ở 

Việt Nam 
4 20 3 3 (6) 

3 Các biện pháp phòng ngừa tội phạm về 
ma tuý ở Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 
TPH-06. Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở Việt Nam (2 tín 
chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tình hình tội phạm do người chưa thành 
niên thực hiện ở Việt Nam trong những 
năm gần đây 

4 20 3 3 (6) 

2 Nguyên nhân của tội phạm do người chưa 
thành niên thực hiện ở Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 
3 Các biện pháp phòng ngừa tội phạm do 

người chưa thành niên thực hiện ở Việt 
Nam 

4 20 3 3 (6) 

TPH-07. Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tình hình tội phạm do nữ giới thực hiện ở 
Việt Nam trong những năm gần đây 

4 20 3 3 (6) 
2 Nguyên nhân của tội phạm do nữ giới 

thực hiện ở Việt Nam 
4 20 3 3 (6) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

3 Các biện pháp phòng ngừa tội phạm do 
nữ giới thực hiện ở Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 
TPH-08. Phòng ngừa tội mua bán người ở Việt Nam (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tình hình tội mua bán người ở Việt 
Nam trong những năm gần đây 

4 20 3 3 (6) 
2 Nguyên nhân của tội mua bán người ở 

Việt Nam 
4 20 3 3 (6) 

3 Các biện pháp phòng ngừa tội mua bán 
người ở Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 
2.2.4. Chuyên ngành Luật Dân sự và tố tụng dân sự 
LDS-01. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về quyền nhân thân và tranh chấp về tài sản (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Phương pháp, cách thức nhận diện tranh 
chấp dân sự và các loại tranh chấp khác 
có liên quan trong thực tiễn giải quyết 
tranh chấp dân sự về quyền nhân thân 
và tài sản 

4 20 3 3 (6) 

2 Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết 
tranh chấp về quyền nhân thân 

4 20 3 3 (6) 
3 Áp dụng pháp luật dân sự giải quyết các 

tranh chấp về tài sản 
4 20 3 3 (6) 

LDS-02. Tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Một số vấn đề cơ bản về tranh tụng 
trong việc giải quyết vụ án dân sự 

4 20 3 3 (6) 
2 Áp dụng các quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự về tranh tụng trong giải 
quyết vụ án dân sự ở cấp sơ thẩm 

4 20 3 3 (6) 

3 Áp dụng các quy định của pháp luật tố 4 20 3 3 (6) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

tụng dân sự về tranh tụng trong giải 
quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm, 
giám đốc thẩm và tái thẩm 

LDS-03. Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc về hôn nhân gia đình (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng pháp luật trong giải quyết các 
vụ việc về kết hôn và quan hệ nhân thân 
của vợ chồng 

4 20 3 3 (6) 

2 Áp dụng pháp luật trong giải quyết các 
vụ, việc về quan hệ giữa cha mẹ và con 
và giữa các thành viên khác của gia đình 

4 20 3 3 (6) 

3 Áp dụng pháp luật trong giải quyết các 
trường hợp chia tài sản chung của vợ 
chồng 

4 20 3 3 (6) 

LDS-04. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng pháp luật dân sự trong giải 
quyết tranh chấp về giao dịch bảo đảm 

5 30 5 5 (10) 
2 Áp dụng pháp luật dân sự trong giải 

quyết tranh chấp về hợp đồng 
5 30 5 5 (10) 

3 Áp dụng pháp luật dân sự trong giải 
quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng 

5 30 5 5 (10) 

LDS-05. Áp dụng pháp luật trong thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự (3 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng pháp luật trong thủ tục khởi 
kiện, thụ lý, hòa giải vụ án dân sự 

3 18 3 3 (6) 
2 Áp dụng pháp luật trong thủ tục chuẩn 

bị xét xử, xét xử sơ thẩm vụ án dân sự 
4 24 4 4 (8) 

3 Áp dụng pháp luật trong thủ tục phúc 4 24 4 4 (8) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

thẩm vụ án dân sự 
4 Áp dụng pháp luật trong thủ tục giám 

đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự 
4 24 4 4 (8) 

LDS-06. Pháp luật về đại diện trong quan hệ dân sự (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề chung về đại diện 4 20 3 3 (6) 
2 Đại diện trong quan hệ dân sự 4 20 3 3 (6) 
3 Đại diện trong tố tụng dân sự, trong hôn 

nhân gia đình, thương mại và lao động 
4 20 3 3 (6) 

LDS-07. Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
trong bối cảnh hội nhập và phát triển 

4 20 3 3 (6) 
2 Áp dụng pháp luật trong bảo hộ quyền 

tác giả, quyền liên quan 
4 20 3 3 (6) 

3 Áp dụng pháp luật trong bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp 

4 20 3 3 (6) 
LDS-08. Áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp về thừa kế (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Các loại tranh chấp liên quan di sản 4 20 3 3 (6) 
2 Tranh chấp thừa kế theo di chúc 4 20 3 3 (6) 
3 Tranh chấp thừa kế theo pháp luật 4 20 3 3 (6) 

2.2.5. Chuyên ngành Luật kinh tế  
LKT-01. Áp dụng pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp (2 tín chỉ) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng pháp luật doanh nghiệp trong 
hoạt động kinh doanh 

5 30 5 5 (10) 
2 Áp dụng pháp luật chứng khoán trong 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
5 30 5 5 (10) 

LKT-02. Áp dụng pháp luật về lao động và an sinh xã hội trong hoạt động kinh doanh (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề cơ bản về áp dụng pháp 
luật lao động và an sinh xã hội trong 
hoạt động kinh doanh 

4 20 3 3 (6) 

2 Kỹ năng áp dụng pháp luật lao động 
trong hoạt động kinh doanh 

4 20 3 3 (6) 
3 Kỹ năng áp dụng pháp luật an sinh xã 

hội trong hoạt động kinh doanh 
4 20 3 3 (6) 

LKT-03. Áp dụng pháp luật về đất đai và môi trường trong hoạt động kinh doanh (2 tín 
chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Những vấn đề cơ bản về áp dụng pháp 
luật đất đai và pháp luật môi trường 
trong hoạt động kinh doanh 

4 20 3 3 (6) 

2 Kỹ năng áp dụng pháp luật về đất đai 
trong hoạt động kinh doanh 

4 20 3 3 (6) 
3 Kỹ năng áp dụng pháp luật về môi 

trường trong hoạt động kinh doanh 
4 20 3 3 (6) 

LKT-04. Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh 
doanh (4 tín chỉ) 
Số 
TT Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 

Lý 
thuyết Tự 

học Làm việc 
nhóm Thảo luận, 

thực hành 
1 Khái quát về hợp đồng và pháp luật về 

hợp đồng trong hoạt động kinh doanh 5 30 5 5 (10) 
2 Vấn đề hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp 

đồng vô hiệu trong hoạt động kinh doanh 5 30 5 5 (10) 



 
 

3 Một số lưu ý trong soạn thảo, ký kết hợp 
đồng trong hoạt động kinh doanh 5 30 5 5 (10) 

4 Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh 
chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh 5 30 5 5 (10) 

LKT-05. Pháp luật về tài chính doanh nghiệp (4 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng pháp luật trong tạo lập vốn của 
doanh nghiệp 

5 30 5 5 (10) 
2 Áp dụng pháp luật trong quản lý, sử 

dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp 
5 30 5 5 (10) 

3 Áp dụng pháp luật trong thực hiện 
nghĩa vụ tài chính và phân phối lợi 
nhuận của doanh nghiệp 

5 30 5 5 (10) 

4 Áp dụng pháp luật trong xử lý các vấn 
đề tài chính khi tổ chức lại và chuyển 
đổi mô hình doanh nghiệp 

5 30 5 5 (10) 

LKT-06. Tư vấn pháp luật về quản lý lao động trong doanh nghiệp (4 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tư vấn pháp luật về ký kết, thực hiện và 
chấm dứt hợp đồng lao động  

5 30 5 5 (10) 
2 Tư vấn pháp luật về ban hành nội quy, 

quy chế làm việc tại doanh nghiệp  
5 30 5 5 (10) 

3 Tư vấn pháp luật về khen thưởng, xử lý 
kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất  

5 30 5 5 (10) 
4 Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và tranh chấp lao động trong 
doanh nghiệp 

5 30 5 5 (10) 

LKT-07. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai và xử lý bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về tranh chấp đất đai và pháp 
luật về giải quyết tranh chấp đất đai 

4 20 3 3 (6) 
2 Áp dụng pháp luật đất đai trong xử lý 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
4 20 3 3 (6) 



 
 

Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

nước thu hồi đất 
3 Áp dụng pháp luật đất đai và pháp luật 

có liên quan khi giải quyết các vụ việc 
đặc thù liên quan đến tranh chấp đất đai 
và xử lý bồi thường, giải phóng mặt 
bằng khi Nhà nước thu hồi đất 

4 20 3 3 (6) 

LKT-08. Áp dụng pháp luật môi trường trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh 
và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Áp dụng pháp luật môi trường trong 
hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh 

5 30 5 5 (10) 
2 Áp dụng pháp luật môi trường trong 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
5 30 5 5 (10) 

LKT-09. Pháp luật về quản trị nội bộ doanh nghiệp (2 tín chỉ) 
Số 
TT Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 

Lý 
thuyết Tự 

học Làm việc 
nhóm Thảo luận, 

thực hành 
1 Tổng quan về quản trị nội bộ doanh 

nghiệp và pháp luật về quản trị nội bộ 
doanh nghiệp 

4 20 3 3 (6) 

2 Kiểm soát các rủi ro pháp lý trong quản 
trị nội bộ doanh nghiệp 

4 20 3 3 (6) 
3 Áp dụng pháp luật trong quản trị nội bộ 

công ty cổ phần  4 20 3 3 (6) 
LKT-10. Tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tư vấn pháp luật về xác định nghĩa vụ 
thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với 
doanh nghiệp 

5 30 5 5 (10) 

2 Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về 
thủ tục thuế 

5 30 5 5 (10) 
LKT-11. Tư vấn pháp luật về tiền lương và bảo hiểm trong quan hệ lao động (2 tín chỉ) 



 
 

Số 
TT Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 

Lý 
thuyết Tự 

học Làm việc 
nhóm Thảo luận, 

thực hành 
1 Tư vấn pháp luật về tiền lương trong 

doanh nghiệp  
4 20 3 3 (6) 

2 Tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội 4 20 3 3 (6) 
3 Tư vấn pháp luật về bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm thất nghiệp  
4 20 3 3 (6) 

LKT-12. Quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh (2 tín chỉ)  
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tổng quan về quyền sử dụng đất trong 
hoạt động kinh doanh  

4 20 3 3 (6) 
2 Các phương thức tiếp cận quyền sử 

dụng đất của nhà đầu tư trong hoạt động 
động kinh doanh  

4 20 3 3 (6) 

3 Các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 
trong kinh doanh quyền sử dụng đất  

4 20 3 3 (6) 
2.2.6. Chuyên ngành Luật Quốc tế  
LQT-01. Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự có yếu tố nước ngoài (2 
tín chỉ)  
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải 
quyết các vụ việc về sở hữu, thừa kế có 
yếu tố nước ngoài tại Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 

2 Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải 
quyết các vụ việc về hợp đồng và bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu 
tố nước ngoài tại Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 

3 Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải 
quyết các vụ việc về hôn nhân, gia đình 
có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam 

4 20 3 3 (6) 

LQT-02. Tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 



 
 

1 Hợp đồng thương mại quốc tế so với 
hợp đồng thương mại trong nước 

4 20 3 3 (6) 
2 Các hợp đồng mẫu thông dụng theo 

chuẩn mực quốc tế 
4 20 3 3 (6) 

3 Các “bẫy” trong hợp đồng thương mại 
quốc tế 

4 20 3 3 (6) 

LQT-03. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam với các 
nước (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy 
định của Công ước Luật biển năm 1982 

4 20 3 3 (6) 
2 Áp dụng các loại nguồn của luật biển 

quốc tế để giải quyết tranh chấp 
4 20 3 3 (6) 

3 Giải quyết tranh chấp về phân định 
biển và xác lập chủ quyền lãnh thổ 
quốc gia trên biển giữa Việt Nam với 
các quốc gia trong khu vực 

4 20 3 3 (6) 

LQT-04. Hiệp định thương mại tự do (2 tín chỉ) 
Số 
TT 

Tên chuyên đề Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tổng quan về FTAs và FTAs “thế hệ mới” 4 20 3 3 (6) 
2 So sánh các cam kết trong FTAs “thế 

hệ mới” và trong WTO 
4 20 3 3 (6) 

3 Các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp 
cần biết về FTAs 

4 20 3 3 (6) 
LQT-05. Pháp luật quốc tế về bảo hộ công dân ở nước ngoài (2 tín chỉ) 

 
Số 
TT 

 
Tên học phần 

Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát chung về bảo hộ công dân ở 
nước ngoài   

4 20 3 3 (6) 
2 Thực tiễn bảo hộ công dân của một số 

quốc gia trên thế giới  
4 20 3 3 (6) 

3 Quy định pháp luật và thực tiễn bảo hộ 
công dân của nước CHXHCN Việt Nam  

4 20 3 3 (6) 
LQT-06. Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước (4 tín chỉ) 



 
 

 
Số 
TT 

 
Tên học phần 

Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về tương trợ tư pháp quốc tế 4 24 4 4 (8) 
2 Thực tiễn tương trợ tư pháp giữa Việt 

Nam và các nước trong lĩnh vực dân sự 
4 32 6 6 (12) 

3 Thực tiễn tương trợ tư pháp giữa Việt 
Nam và các nước trong lĩnh vực hình sự 

4 32 6 6 (12) 
4 Thực tiễn tương trợ tư pháp giữa Việt 

Nam và các nước trong lĩnh vực dẫn 
độ tội phạm và chuyển giao người 
đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt 
Nam và các nước 

4 32 6 6 (12) 

LQT-07. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (4 tín chỉ) 
 

Số 
TT 

 
Tên học phần 

Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Khái quát về tranh chấp đầu tư quốc tế 
và các phương thức giải quyết tranh 
chấp đầu tư quốc tế 

4 24 4 4 (8) 

2 Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế tại các nước và kinh nghiệm 
cho Việt Nam 

4 32 6 6 (12) 

3 Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt 
Nam 

4 32 6 6 (12) 

4 Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài 
với cơ quan nhà nước của Việt Nam 

4 32 6 6 (12) 

LQT-08. Thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam (2 tín chỉ) 
 

Số 
TT 

 
Tên học phần 

Hình thức tổ chức giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Tự 
học 

Làm việc 
nhóm 

Thảo luận, 
thực hành 

1 Tổng quan về cam kết quốc tế   4 20 3 3 (6) 
2 Nguyên tắc thực thi cam kết quốc tế  4 20 3 3 (6) 
3 Thực tiễn thực thi cam kết quốc tế của 

Việt Nam 
4 20 3 3 (6) 

3. Luận văn thạc sĩ (10 tín chỉ) 
3.1. Yêu cầu về nội dung đối với luận văn:  
- Luận văn được thực hiện dưới hình thức một đề án ứng dụng trong lĩnh vực pháp luật giải quyết 



 
 

một vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn xây dựng pháp luật hoặc thực hành pháp luật.  
- Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với 
thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;  
- Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng 
hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn 
đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu 
trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, chưa được người khác công bố trong 
bất cứ một công trình nghiên cứu nào; 
3.2. Yêu cầu về hình thức đối với luận văn:  
Luận văn có dung lượng tối thiểu 60 trang và tối đa 75 trang khổ giấy A4 (không kể phụ lục), 
theo font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, giãn dòng đặt ở chế độ Exactly (22 pt hoặc 
23 pt); lề phải 2,0 cm, lề trái 3,5 cm, lề trên 3,0 cm, lề dưới 3,5 cm; chú thích nguồn tài liệu tham 
khảo được thực hiện theo chế độ Footnote. 
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