
1 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành tại Quyết định số:        /QĐ-KTKH-QLĐT ngày      tháng     năm 2014 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng) 

 

- Tên chương trình : Tư vấn pháp lý   

- Trình độ đào tạo : Cao đẳng 

- Ngành đào tạo  : Dịch vụ pháp lý       

- Loại hình đào tạo      : Chính quy 

 

1. Mục tiêu đào tạo:  

1.1. Mục tiêu  chung 
- Đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân ngành Dịch vụ pháp lý trình 

độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến 
thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam; có khả năng thích nghi tốt với môi 
trường pháp luật trong hiện tại và tương lai. 

- Có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng 
những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm 
vụ khác có liên quan đến pháp luật của tất cả các cơ quan, tổ chức.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 
1.2.1. Về kiến thức 

- Nắm vững những nội dung cơ bản và phân biệt được các ngành luật trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam; 

- Nắm vững những quy định của pháp luật trong việc quản lý hành chính Nhà 
nước và quản lý nhân sự. 

- Vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn 
pháp lý và các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật. 

1.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; vận 

dụng pháp luật nhạy bén, linh hoạt trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 



2 
 

- Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các 
bậc học cao hơn hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp. 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật; đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch; thực hiện công tác hòa giải và chứng 
thực ở cơ sở; thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở. 

- Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; 
trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh 
vực: đất đai, kết hôn, ly hôn, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế 
tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng… 

- Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
- Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản do các cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các 
loại hợp đồng và đơn khởi kiện… 

1.2.3. Về thái độ 
- Trung thực, khách quan, có ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân; 
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. 
- Tận tâm với công việc và tôn trọng quyền, lợi ích của khách hàng. 
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có tinh thần học tập và sáng tạo 

trong công tác; khiêm tốn và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức. 
2. Vị trí làm việc sau khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ 
thể như sau: 

- Nhân viên tư vấn pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý; 
- Làm việc tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; 
- Cán bộ Tư pháp cấp xã, phòng Tư pháp, văn phòng các cơ quan Nhà nước; 
- Nhân viên phòng Quản lý nhân sự của doanh nghiệp hoặc các tổ chức xã 

hội; 
- Tư vấn pháp lý trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

3. Thời gian đào tạo: 
Thời gian đào tạo là 3 năm. Sinh viên học theo tiến độ nhanh có thể rút ngắn 

tối đa được 1 học kỳ (Đạt tốt nghiệp sau 5 học kỳ chính). 
4. Khối lượng kiến thức đào tạo toàn khóa: 94 tín chỉ (chưa tính phần nội dung 
giáo dục quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất). 
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5. Đối tượng tuyển sinh:  
Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : 
Theo quy chế đào tạo học chế tín chỉ. 

7. Thang điểm : 
Theo quy định về đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. 

Mỗi học phần được tính theo thang điểm sau: 
- Điểm thi:  60%; 
- Điểm kiểm tra:  20%; 
- Điểm chuyên cần:  20%. 

8. Nội dung chương trình  
8.1. Kiến thức giáo dục đại cương  
8.1.1. Lý luận Mac - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 
2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 

8.1.2. Khoa học xã hội  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

4 Xã hội học 2 30 
5 Logic học 2 30 

 
8.1.3. Ngoại ngữ  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

6 Tiếng Anh cơ bản 5 75 
7 Tiếng Anh chuyên ngành 5 75 

 
     8.1.4. Tin học  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

8 Tin học đại cương 3 45 
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8.1.5. Giáo dục thể chất  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

9 Giáo dục thể chất 3 90 
 

8.1.6. Giáo dục quốc phòng  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

10 Giáo dục quốc phòng 8 165 
 

 
8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
8.2.1. Kiến thức cơ sở ngành  

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

11 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 2 30 
12 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 4 60 
13 Luật Hiến pháp 2 30 
14 Luật Hành chính  3 45 
15 Luật Tố tụng hành chính 2 30 
16 Luật Hình sự  4 60 
17 Luật Tố tụng hình sự  2 30 
18 Luật Dân sự  4 60 
19 Luật Tố tụng dân sự  2 30 
20 Luật Thương mại 4 60 

  8.2.2. Kiến thức chuyên ngành   

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

Kiến thức bắt buộc   

21 Luật Hôn nhân và gia đình  2 30 

22 Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng  giới 2 30 

23 Pháp luật Lao động và an sinh xã hội 3 45 
24 Luật Tài chính 2 30 
25 Luật Quốc tế 2 30 
26 Tư vấn doanh nghiệp 2 30 
27 Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật 2 30 
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28 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng 2 30 
29 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực dân sự 2 30 
30 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai 2 30 

31 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực môi trường 2 30 

32 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực lao động 2 30 
33 Định tội danh và quyết định hình phạt 2 30 

Kiến thức tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần: 4 tín chỉ)   

34 Kỹ năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 2 30 
35 Khởi tạo doanh nghiệp 2 30 
36 Đạo đức nghề nghiệp 2 30 
37 Kỹ năng tổ chức công sở 2 30 

  
   8.2.3. Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp  

STT Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 
 

Số 
tín chỉ 

38 Thực tập tốt nghiệp      3 
39 Khóa luận tốt nghiệp      4 

 
Những sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp phải lựa chọn 

học hai trong ba học phần sau để thay thế: 

   8.2.4. Học phần học thay thế khóa luận tốt nghiệp 

STT HỌC PHẦN Số 
tín chỉ Số tiết 

40 Pháp luật về thị trường chứng khoán 2 30 

41 Tư pháp hộ tịch - công chứng, chứng thực 2 30 

42 Pháp luật về Thanh tra, khiếu nại và tố cáo 2 30 
 

 
 
9. Kế hoạch giảng dạy: Tối thiểu 2,5 năm theo thiết kế trong lộ trình đào tạo. 

10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần: 
10.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin:   5 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 
Nội dung ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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10.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh:       2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

Nội dung ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:  3 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nội dung ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.4. Xã hội học:         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không. 
Học phần xã hội học cung cấp tri thức, hiểu biết về quy trình tiến hành một 

cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin; học phần đi sâu vào 
nghiên cứu một số lĩnh vực chuyên biệt, như xã hội học tội phạm, xã hội học về dư 
luận xã hội, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn và xã hội học gia đình. Trên cơ sở 
những thành tựu khoa học về tri thức và công nghệ đã đạt được, xã hội học trang bị 
cho người học những tri thức khoa học về các lĩnh vực xã hội và kĩ năng vận dụng 
chúng vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. 

10.5. Logic học:         2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
Học phần làm rõ bản chất của khái niệm tư duy và tư duy logic; đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu, khái lược lịch sử và ý nghĩa của việc nghiên cứu logic học; 
nội dung, cơ sở khách quan, yêu cầu và ý nghĩa của quy luật tư duy logic; bản chất và 
vai trò của giả thuyết, chứng minh, bác bỏ. Thêm vào đó trong mỗi vấn đề, khi học 
xong phần lí thuyết đều có sự vận dụng những kiến thức logic vào cuộc sống, nhất là 
vận dụng trong lĩnh vực hoạt động pháp luật. 

10.6. Tiếng Anh cơ bản:         5 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các kỹ năng nghe, 
nói, đọc, viết bằng những module: friends, personality, around town, going places, 
history. 

10.7. Tiếng Anh chuyên ngành:      5 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản. 

Học phần cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ chuyên ngành Luật, giúp 
sinh viên nghiên cứu các văn bản Luật nước ngoài. 
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10.8. Tin học đại cương:        3 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần bao gồm 2 phần: Những hiểu biết cơ bản về tin học và tin học văn 
phòng. 

Phần những hiểu biết cơ bản về tin học: Tổng quan về máy tính với phần cứng, 
phần mềm và dữ liệu; giới thiệu các hệ điều hành, hướng dẫn sử dụng hệ điều hành 
Windows phổ biến hiện nay như Windows XP, Windows 7; bảo vệ thông tin, phòng 
chống virus máy tính và khai thác, trao đổi thông tin trên Internet. 

Phần tin học văn phòng trình bày hai phần mềm thông dụng của hãng Microsoft 
là Microsoft Word và Microsoft Excel. Việc sử dụng hàm trong Microsoft Excel: giới 
thiệu các hàm thông dụng (các hàm mặc nhiên có sẵn trong excel). 

10.9. Giáo dục thể chất:        190 giờ 
Nội dung ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.10. Giáo dục quốc phòng:        165 giờ 
Thực hiện theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.11. Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không. 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là môn khoa học pháp lí cơ sở cung 

cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, hội nhập với khu vực 
và thế giới của nhà nước và pháp luật Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Học phần khái 
quát được đặc điểm của nhà nước và pháp luật Việt Nam trong từng thời kì và trong 
toàn bộ tiến trình lịch sử. 

10.12. Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật:    2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Lí luận nhà nước và pháp luật là môn khoa học pháp lí cơ sở, cung cấp những 
kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm hình thành tư duy và phương pháp 
nhận thức khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của nhà nước và pháp luật. Nội 
dung chủ yếu của môn học này gồm các vấn đề: nguồn gốc, bản chất, chức năng, bộ 
máy, hình thức của nhà nước; nhà nước trong hệ thống chính trị; nhà nước pháp 
quyền; nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của pháp luật; quy phạm pháp 
luật; hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật 
và trách nhiệm pháp lí; ý thức pháp luật; pháp chế Xã hội chủ nghĩa. 
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10.13. Luật Hiến pháp:        2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần luật Hiến pháp Việt Nam cung cấp những kiến thức về khoa học luật 
hiến pháp, ngành luật Hiến pháp, chế định về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo 
dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ cơ bản 
giữa nhà nước và công dân, những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong lịch sử lập hiến Việt Nam và pháp 
luật hiện hành, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên trong nghiên cứu các môn 
khoa học pháp lí tiếp theo. 

10.14. Luật Hành chính:        3 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp. 

Luật Hành chính Việt Nam là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp 
những kiến thức cơ bản về ngành luật hành chính; quản lí hành chính nhà nước; vi 
phạm hành chính, xử lí vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối 
với hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Những kiến thức này cần thiết cho việc 
xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lí hành chính nhà 
nước; bảo đảm quản lí có hiệu quả và bảo hộ tích cực các quyền, lợi ích hợp pháp của 
cá nhân, tổ chức trong quản lí hành chính nhà nước. 

10.15. Luật Tố tụng hành chính:      2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính. 

Luật Tố tụng hành chính Việt Nam là một học phần quan trọng, cung cấp 
những kiến thức về tài phán hành chính, trình tự thủ tục tố tụng hành chính cũng như 
vai trò, ý nghĩa của việc khởi kiện vụ án hành chính đối với cá nhân, tổ chức cũng như 
đối với công quyền, tạo nền tảng kiến thức tâm lý trong việc quản lý được giám sát, 
đối tượng quản lý được chở che bởi hệ thống cơ quan tư pháp thông qua thủ tục tố 
tụng chính. 

10.16. Luật Hình sự:        4 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp. 

Luật Hình sự là một môn khoa học chuyên ngành Luật, cung cấp lý luận cơ bản 
về tội phạm, hình phạt, dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với từng tội phạm cụ thể; là 
cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn. 

10.17. Luật Tố tụng hình sự:       2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự. 
Học phần luật Tố tụng hình sự nghiên cứu các quy định của pháp luật và những 

quan điểm khoa học về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 
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hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của những người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các 
cơ quan, tổ chức và công dân trong tố tụng hình sự.  

10.18. Luật Dân sự:        4 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp. 
Học phần này giới thiệu cho sinh viên các vấn đề chung của luật dân sự gồm hệ 

thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, về đặc 
điểm, nguyên tắc của quan hệ pháp luật dân sự; về chủ thể, khách thể, về các căn cứ 
phát sinh, về nội dung của các quan hệ tài sản và nhân thân; về thay đổi, chấm dứt các 
quan hệ pháp luật dân sự cụ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Nghiên 
cứu các chế định về giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, đại diện; chế định về quyền 
sở hữu, chế định về quyền thừa kế di sản…; các căn cứ xác lập, chấm dứt, thực hiện 
nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ dân sự; các biện pháp bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ dân sự; quy định chung về hợp đồng; xác định khái niệm, đặc 
điểm, chủ thể, đối tượng, nội dung của các loại hợp đồng thông dụng. 

10.19. Luật Tố tụng dân sự:       2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp, Luật Dân sự. 

Luật Tố tụng dân sự là môn học cơ bản của chương trình đào tạo, cung cấp cho 
người học những kiến thức pháp lí về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức tại toà án. 

10.20. Luật Thương mại:       4 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp. 

Luật Thương mại là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến 
thức cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại. Bên cạnh đó, luật thương mại còn 
cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp thương mại, đặc 
biệt là giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án.  

10.21. Luật Hôn nhân và gia đình:      2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp, Luật Dân sự. 
Luật Hôn nhân và gia đình là học phần gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân 

trong cộng đồng. Học phần gồm sáu vấn đề với hai phần chính.  

Phần lí luận giới thiệu các hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử; các 
khái niệm cơ bản như khái niệm hôn nhân, khái niệm gia đình, khái niệm luật hôn 
nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các nguyên tắc cơ bản của 
luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. 
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Phần các chế định pháp lí cụ thể nghiên cứu những quy định của pháp luật 
hiện hành về kết hôn; nghĩa vụ và quyền của vợ chồng; quan hệ pháp luật giữa cha 
mẹ và con; cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; li hôn; giám hộ giữa các 
thành viên trong gia đình. 

10.22. Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng  giới: 2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình. 
Học phần nghiên cứu lí luận chung về bạo lực gia đình như: Khái niệm bạo lực 

gia đình; khái niệm Luật phòng, chống bạo lực gia đình; nguyên tắc phòng, chống bạo 
lực gia đình; quan điểm, chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; 
pháp luật quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình; nghiên cứu về các chế định cụ thể 
của Luật phòng chống bạo lực gia đình gồm: Phòng ngừa bạo lực gia đình; nạn nhân 
bạo lực gia đình; hậu quả của bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 
quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; xử lí vi phạm về phòng, 
chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố cáo.  

Đây là học phần có tính ứng dụng cao trong mọi mặt của đời sống xã hội và 
gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng.  

10.23. Pháp luật Lao động và an sinh xã hội:    3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp. 
Pháp luật Lao động và an sinh xã hội là học phần nghiên cứu các vấn đề lí luận 

và thực tiễn xây dựng, ban hành, thực thi các định chế về quan hệ lao động và các vấn 
đề thuộc lĩnh vực lao động - xã hội. Bên cạnh các vấn đề lí luận chung, các nội dung 
pháp luật được nghiên cứu chủ yếu bao gồm: cơ chế ba bên, quản lí nhà nước về lao 
động, việc làm, học nghề, quyền công đoàn và vấn đề đại diện lao động, quan hệ hợp 
đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, các điều kiện lao động, quản lí lao động trong 
doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đình công.  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các chế độ bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế cũng như quyền lợi của các bên khi tham gia vào quan hệ pháp luật 
lao động. 

10.24. Luật Tài chính:        2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hiến pháp. 
Luật Tài chính được thiết kế là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về 

lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về 
NSNN, thuế và pháp luật về thuế... Việc nghiên cứu, giảng dạy học phần này nhằm 
giúp người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến chính sách 
công cũng như mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống chính sách công của 
Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. 
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10.25. Luật Quốc tế:        2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tư pháp quốc tế và công 
pháp quốc tế. 

10.26. Tư vấn doanh nghiệp:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Thương mại. 
Tư vấn về doanh nghiệp là  học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thủ 

tục thành lập doanh nghiệp như chuẩn bị hồ sơ thành lập, các điều kiện thành lập cần 
thiết khi thành lập doanh nghiệp và các thủ tục bắt buộc sau khi doanh nghiệp được 
cấp giấy phép kinh doanh như đăng ký con dấu, đăng ký mã số thuế, đăng ký bộ hồ sơ 
thuế ban đầu và tiến hành thủ tục mua hoá đơn lần đầu, đăng ký lao động, thang bảng lương, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

10.27. Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không. 
Kĩ năng soạn thảo một số văn bản pháp luật là học phần chuyên đề có tính ứng 

dụng, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật và kĩ năng soạn thảo văn 
bản pháp luật trong những tình huống cụ thể. Học phần được chia thành 2 phần: 

Phần lí thuyết tập trung giới thiệu một số nội dung cơ bản về văn pháp luật, kĩ 
năng soạn thảo một số văn bản pháp luật thông dụng như: công văn, tờ trình, báo cáo, 
biên bản, quyết định...  

Phần thực hành: trên cơ sở lí thuyết được giới thiệu, sinh viên vận dụng và soạn 
thảo văn bản hành chính thông dụng. 

10.28. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng:  2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Thương mại. 

Học phần này nhằm hướng dẫn cho người học các kĩ năng khi đàm phán hợp 
đồng, kĩ năng soạn thảo và kí kết hợp đồng sao cho hợp đồng luôn mang tính cụ thể, 
minh bạch, được pháp luật thừa nhận và là cơ sở bảo đảm quyền lợi của các bên. 

10.29. Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực dân sự:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự. 
Kĩ năng tư vấn trong lĩnh vực dân sự là học phần của chương trình đào tạo, 

cung cấp cho người học một số kĩ năng thực hành trong việc tư vấn pháp luật dân sự.  

Học phần được thiết kế nhằm giúp người học có thể ứng dụng các kiến thức về 
luật Dân sự đã được lĩnh hội để tư vấn cho đương sự trong những tình huống khác 
nhau thuộc lĩnh vực dân sự. Học phần sẽ trang bị cho người học một số kiến thức và 
kĩ năng cơ bản sau đây: Kiến thức chung về tư vấn pháp luật và tư vấn pháp luật dân 
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sự; kĩ năng tư vấn pháp luật dân sự trong những trường hợp cụ thể: tư vấn pháp luật 
về sở hữu; tư vấn pháp luật về hợp đồng; tư vấn pháp luật về bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng; tư vấn pháp luật về thừa kế. 

10.30. Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai:    2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Dân sự. 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sở hữu, quản lí đất 

đai ở Việt Nam trên cơ sở tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước 
ta. Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ lí luận và thực tiễn về quyền của người sử 
dụng đất trên cơ sở nghiên cứu các chế độ pháp lí cụ thể, từ đó bao quát các thủ tục 
hành chính trong quản lí, sử dụng đất đai và trình tự thực hiện các quyền của người sử 
dụng đất... Bên cạnh đó, học phần này cung cấp những kĩ năng cơ bản và cần thiết về 
tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời học phần này cũng đưa ra các tình 
huống, vụ việc thực tiễn để sinh viên có điều kiện rèn luyện, thực hành những kĩ năng 
tư vấn pháp luật đất đai.  

10.31. Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực môi trường:       2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật dân sự, Luật hình sự. 

Học phần này đề cập một số vấn đề mang tính lí luận chung về môi trường, bảo 
vệ môi trường và luật môi trường. Tiếp đó, học phần nghiên cứu các nội dung về đánh 
giá môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, như kiểm 
soát ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ rừng, 
bảo vệ đa dạng sinh học... . Đồng thời học phần này cũng đưa ra các tình huống, vụ 
việc thực tiễn để sinh viên có điều kiện rèn luyện, thực hành những kĩ năng tư vấn pháp 
luật về môi trường. 

10.32. Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực lao động:    2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Lao động. 

Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động là học phần cung cấp những kiến thức 
cơ bản và kĩ năng tư vấn về hợp đồng trong lĩnh vực lao động; những kiến thức lí luận 
về tư vấn các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động nói chung và kĩ năng tư vấn từng 
loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động nói riêng như hợp đồng lao động, hợp đồng học 
nghề và giới thiệu việc làm, hợp đồng trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng cho thuê lại lao động. 

10.33. Định tội danh và quyết định hình phạt:    2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Hình sự. 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khi xác định tội danh cũng như 
hình phạt áp dụng đối với người phạm tội. 
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10.34. Kỹ năng về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp:   2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Thương mại. 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về công tác nhân sự; những hoạt động chủ 
yếu của nhóm chức năng và công tác quản trị hành chính văn phòng. 

10.35. Khởi tạo doanh nghiệp:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Thương mại. 
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, 

các loại hình doanh nghiệp và tổ chức của doanh nghiệp; các nguyên tắc lựa chọn loại 
hình doanh nghiệp để kinh doanh và các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh 
nghiệp; các thủ tục chính cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; kinh doanh và định 
hướng ngành nghề kinh doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế 
hoạch kinh doanh. 

10.36. Đạo đức nghề nghiệp:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không. 
Học phần gồm hệ thống những lý luận cơ bản về đạo đức học như: Khái niệm 

đạo đức, cấu trúc của đạo đức, ý thức đạo đức và thực hiện đạo đức, quan hệ đạo đức, 
đạo đức xã hội và  đạo đức cá nhân, vai trò, nguồn gốc, bản chất và chức năng của đạo 
đức. Mối quan hệ giữa đạo đức và hình thái ý thức xã hội. Đối tượng và nhiệm vụ của 
đạo đức học, nhiệm vụ của đạo đức học, một số phạm trù của đạo đức học, các 
phương pháp nghiên cứu đạo đức. Sự hình thành đạo đức cá nhân, như: Tính trung 
thực, tính nguyên tắc, tính khiêm tốn, lòng dũng cảm, tình yêu lao động, học tập 
không biết mệt mỏi; Những yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người quản trị nhân sự, 
đặc trưng của nghề, một số nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người làm 
công tác tư vấn pháp lý. 

10.37. Kỹ năng tổ chức công sở:      2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không. 
Kĩ năng tổ chức công sở là học phần cung cấp những kiến thức và kĩ năng về tổ 

chức công sở trong các cơ quan nhà nước. Đây là những kiến thức và kĩ năng cần thiết 
cho việc tổ chức, duy trì hoạt động của các cơ quan nhà nước có hiệu quả, nhằm giúp 
cho các cơ quan hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định 
của pháp luật. Những kiến thức trong học phần không chỉ được xây dựng dưới góc độ 
của khoa học tổ chức bộ máy, khoa học về quản lí (quản trị) tổ chức mà còn trên cơ sở 
các quy định pháp luật có liên quan. 

10.38. Thực tập tốt nghiệp:       3 tín chỉ 

10.39. Khóa luận tốt nghiệp:       4 tín chỉ 
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10.40. Pháp luật về thị trường chứng khoán:    2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Luật Tài chính. 

Học phần cung cấp cho sinh viên những quy định của Nhà nước về quản lý, 
hoạt động giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 

10.41. Tư pháp hộ tịch - công chứng, chứng thực:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Hành chính, Luật Đất đai. 
Tư pháp hộ tịch - Công chứng, chứng thực là chuyên đề cung cấp những kiến 

thức cơ bản về tổ chức, hoạt động công chứng, chứng thực. Những kiến thức này cần 
thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong tổ chức và 
hoạt động công chứng, chứng thực, thông qua đó đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của cá 
nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực công chứng, 
chứng thực và các vấn đề có liên quan. 

10.42. Pháp luật về Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:   2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Luật Hành chính. 
Đây là học phần có ý nghĩa lí luận và thực tiễn lớn, với nội dung gồm 3 

chương: tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra: khái 
niệm, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, chức năng của cơ quan thanh tra, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành hoạt động thanh tra; chủ yếu tìm hiều về những quy định 
pháp luật về khiếu nại: những quy định chung về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của 
người khiếu nại và quy trình giải quyết khiếu nại; tìm hiểu về những quy định pháp 
luật về tố cáo: những quy định chung; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố 
cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật đối 
với cán bộ công chức, viên chức; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật 
trong việc quản lý nhà nước; bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
trong việc quản lý giải quyết tố cáo. 

       
Đà Nẵng, ngày       tháng    năm 2014   

                     HIỆU TRƯỞNG 


