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Thông tin v mon h9c

1.

MO tá mon hoc

P. 502, Ban Co bàn, 35-37 H Hâo Han, Q.1, TP.HCM

Kinh té ChInh trj Mac — Lenin là rnt trong ba b phn c.0 thành cña Chü nghia MacLenin — mon hQc bat buc trong chuong trmnh dào to cfia kh& di h9c trong cá nithc.
Mon Kinh t chInh trj Mac — Lenin trang bj cho sinh viên ni dung c& lOi cüa các van
ci th nhis sau: Hang hóa, thj trung và vai trO cüa các cüa các chü th trong nn kinh té
thj tnrang; san xuAt giá trj thng du trong nn kinh th thj trung; Cmnh tranh và dc quyn
trong nn kinh th thj trung; Kinh t thj truang djnh huang xã hi chü nghia và các quan h
lçi Ich kinh t O Vit Nam; Cong nghip hóa, hin dai hóa và hi nhp kinh t quc t cüa
Viët Narn
Trén co s do hInh thành tu duy, k näng phàn tIch, dãnh giá và nhn din bàn chat cUa
các quan h kinh th trong phát trin kinh t - xä hi cUa dat nuàc và gOp phn giüp sinh viên
xây dung trãch nhirn xà hi phfi hçxp trong vj trI vic lam và cuc sng sau khi ra trlIng;

qua do, hInh thành 1p trung, thi'rc h tu ti.r1ng Mac - Lenin
2.

Mon hoc diu kiên
STT
i.

Mon h9c diu kiên

M mon hoc

Mon tiên quy&
Khong yêu câu

2.

Mon hoc truâc
Triét hoc Mac — Lenin

3. Monhocsonghanh
Khongyêucau
3.

Muc tiêu mon hQc

Mon h9c cung cp cho sinh vien nhüng kin thirc, k näng và thai d nhu sau:
Muc tiêu
mon hoc

CO1

CO2

CO3

CDR CTDT phân b
cho mon hoc

Mota

Trang bj cho sinh viên nhüng tn thirc cc bàn,
cot !Oi cüa Kinh tê chInh trj Mac — Lenin,
dam bào tInh h thông, khoa h9c, c.p nht
tn thiIrc mOi, gn vâi thrc tin trong bi cânh PLO2.1; PLO2.2
phát triên kinh tê cüa dat nuâc và the giâi
ngày nay.
HInh thành tu duy, k57 näng phân tIch, dánh
giá và nhn din ban chat cUa các quan h
1çi Ich kinh tê trong phát triên kinh tê - xà PLO7.1, PLO7.2
hôi cüa dat nuâc
Co khã nàng h9c hOi và phát tri&n bàn than,
nanghrc lam vic dc1p và lam vic nhóm. PLO13.1; PLO13.2;
PLO 14.1, PLO 14.3
Xây dung 1p trung, thirc h tu tithng
Mac - Lenin và thai do chInh trj, tu tung PLO15 1
dung dan ye mon h9c, xây dirng trách nhirn
xã hi cüa sinh viên.,
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4.

Chun du ra (CDR) mon hçc

HQC xong mOn h9c nay, sinh viên lam dixçc (dat duqc):
Miic tiêu
mon hçc

CDR mon hQc

Mo tã CDR

CLO1.1

TrInh bay dixçic ni dung c& lOi cüa Kinh tê chInh trj Mac —
Lenin

CLO1.2

Giái thIch duc nhng ni dung cüa Kinh t chInh trj Mac
— Lenin ye: Hang hóa, thj trithng vã vai trô cüa các cüa các
chü the trong nên kinh tê thj truOng; san xuât giá trj thng
du trong nen kinh tê thj trthng; Canh tranh và dOe quyên
trong nên kinh tê thj truông; Kinh tê thj trithng djnh hixàng
xa hOi ehü nghia vã các quan h lqi Ich kinh tê; Cong nghip
hOa, hin dti hOa vã hOi nhp kinh tê quôc tê.

CLO1.3

Giâi thIch di.rçic d.c trung, th ch kinh t thj trumg djnh
huing xä hOi chü nghia và qua trInh cOng nghip hóa, hin
di hOavà hji nhp kinh tê quOc té a Vit Nam
ban chat cüa cãc quan h lçii Ich kinh tê trong phát triên kinh
tê - xa hOi cUa dat nuâc và sir vn ding a Vit Nam

col

CLO2.1

Vn ding kin thirc dä h9c d chü dng, tIch circ nhn thtrc
nhüng van dê chInh trj, kinh tê, van hoá, xã hOi theo duang
lôi, chInh sách, phap lut cüa Dãng và Nha nuOc

CO2
CLO2.2

CLO3.l

CO3
CLO3 .2

Rèn luyn näng lirc tu duy dOe 1p trong nghiên ci'ru, näng
lirc phát hiOn và giãi quyêt van dê
Co thai dO tIch exc, chü dng vâi vic tip nhn tn thiirc mon
hoc. Co näng hrc lam vic dOe lip, lam vic nhOm và trinh
bay kt qua nghiên ciru
CO thai dO diing dn trong vic nhn thi're, dánh giá thring
lôi, chInh sãeh, phap lust eüa Dãng và Nhà nuàc Vit Nam;
Co thfrc bão v và phô biên nhUng quan diem eüa chü
nghia Mac — Lenin. Tin tuông vào rniic tiêu, l tuâng và sir
thành cOng cüa sr nghip dôi mâi dat nuâc duâi si länh dao
eUa Dân Cng san Vit Nam.

Ma trân tIch hop giia chudn ddu ra cza mon hQc và chudn ddu ra cza chzwng trinh dao tgo
CLOs PLO2.1 PLO2.2 PLO7 PLO13.1 PLO13.2 PLO14.1 PLO14.3 PLO15
1.1
x
1.2
x
x
1.3
x
x
2.1_
x
2.2
x
3.1_
x
x
x
x
3.2
x
3

5. Hçc lieu
a.

Giáo trInh

[1.] Hôi dng Trung ung chi dao biên somn giáo trinh quc gia các B mon Khoa h9c
Mac — Lenin, Tu tithng H ChI Minh (2008) Giáo trinh kinh tê hQc chInh trj Mac Lenin, Nxb CTQG [U200]
[2.] B Giáo diic và Dào tao (2017). Giáo trInh Nhii'ng Nguyen lj co' ban cia Chz
nghia Mac — Lenin (dành cho Sinh viên Dai hQc, Cao dâng khi không chuyén ngành
Mac — Lenin, Tu tithng H ChI Minh, Nxb.CTQG sir that. [50685]
b.

Tài lieu tham kháo

[3.] Nguyn Minh Tun vã cong

si1

(2017). Tat lieu hu'áng dan hQc tp mon Nhu'ng

nguyen /1 ca ban czia chi nghia Mác-Lênin 'phn 2). TruOng Dai h9c M Tp.HCM Liru hành nôi bô. [52218]
[4.] B Giáo diic — Dào tao (2006). Giáo trInh Kinh té' chInh trj Mác-Lênin — Dung
trong các trzthng dat hoc, cao dng. Nxb.CTQG, Ha Nôi. [3073])
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6. Dãnh giá mon hçc
Thành phn
dánh giá
(1)
Al. Dánh giá
qua trInh
1: Chuyên
can

Thai dim

Bãi dánh giá

(2)
Al.1 Thai d h9c tp
- Di h9c dy dü
- Tham gia phát biu trong
lOp, thão 1u.n nhóm
- Tharn gia hoat dng trên
LMS
2.
Thuy& A1.2 Thuy& trInh nhóm
trInh nhóm
- Dánh giá k& qua lam vic
nhóm theo các tiêu chI:
l.Ni dung, hInh thOc, cu trOc
chU d thuy& trinh.
2.Näng 1?c tu duy phãn bin,
sang tto
3. K5 näng thuy& trInh.
4.Phtrnng pháp lam vic nhóm
và dong gop các thành viên
trong nhóm, th?c hin dung
thOi gian quy djnh.

(3)

CDR mon hçc
(4)
CLOI.1,CLO1.2,CLOI.3,

Mi bui
hçc

Tr bui
thir 2 bui 6

CLO2.1,CLO2.2,
CLO3.1,CLO3.2

CLOI.1,CLO1.2,CLO1.3,

10%

10%

CLO2. 1,CLO2.2,
CLO3.1,CLO3.2

Tngcng
A2. Dánh giá A2.1
Buôi 6
CLO1.1, CLOI.2,
giüa kS'
Lam bãi kirn tra cá nhân tui
CLOI.3,CLO2J,CLO2.2,
lOp bang hInh thirc trc nghim
CLO3.1,CLO3.2
khách quan ti'r 20-30 câu ho.c
tir 1un
Tng cong
A3. Dánh giá A3.l
Theo ljch
cu& k'
Lam bãi thi kêt thüc mon hQc. thi cüa nhã
CLO 1.1,
- HinhthOc: 40 câutrc nghim truOng.
CLO1.2,CLO1.3,
- Thñ gian: 60 phüt
CLO2.1,CLO2.2,
- Duçc sO diing tài lieu
CLO3.1,CLO3.2
Tng cong
Tong cong

T' 1 %

20%
20%

20%
60%

60%
100%
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7. K hotch giáng dy

Tun
/buôi
hoc

Ni dung
(2)

COR
mon hoc
(3)

Hot dng dy Va
hoc (4)

Bài

dánh
giá
(5)

(1)

A1.1
Chtro'ng 1: DOI TU'QNG, CLO1.1; Giãngviên
A2.1
PHIJONG PHAP NGHIEN CLO3.1 TrijOc buôi len lap
A3.1
CUt VA CHIXC NANG CUA CLO3.2 dâu tiên
- Giri dé cucing mon
KINH TE CHINH TR! MAC —
h9c, tãi 1iu, bài
LENIN
giãng và thông tin
1.1. KHAI QUAT SU HINT-I
cña mOn hc len
THANH vA PHAT TRIEN CUA
LMS
Trong bui len lOp
KINH YE CHfNH TRJ MAC LENIN
- TOrn tat ni dung
1.2.DOITUQNGVA
cobãnchixangl
PHIJONG PHAP NGHIEN
- To chi'rc chia
CU1J CUA KINH TE CHINH
nhórn, giao chñ dê
TRI MAC — LENIN
thuyêt trinh và
1.2.1. Doi tixçYng nghiên cihi cüa
huOng dn sinh viên
Kinh tê chInh trj Mac - Lenin
each thirc hin mt
1.2.2. PhllGng pháp nghiên ciru
bài thuyêt trinh
c1ia Kinh té chInh trj Mac - HuOng dn sinh
Lenin
viên thão luân van
1.3. CHIJC NANG CUA KINH
dë/giãi quyêt bài tp
T1 CHINH TRJ MAC — LENIN
tInh huông
1.3.1. Chirc näng nhn thirc
Sinh viên
1.3.2. Chi.'rc nãng thixc tin
HQC a làp.
1.3.3. ChCrc näng Ui tuOng
- Nghe giãng
1.3.4. Chi:rc näng phuang pháp
- Thão 1utn, nhtn
1un
xét và dánh giá ye
van dê tháo luân.
- CUng cO kiên thirc
trong buôi h9c
Vê nhà:
- Sinh viên xem
tru'Oc chining 2; Chuân bi van dê thão
1un/tInh huong
trong chu'cing 2
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Tài 1iu
chInh và
TL tham
khão (6)

[1]
Chrnmg

Tuân
Thui
hQc

Ni dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Hoyt dng dy và
hoc (4)

(1)

2

3

Bài
dánh
giá
(5)

Chirrng 2: HANG HOA, THI
TRUNG VA VA! TRO CUA
CAC CHU THE
THAM GIA THI TRUONG

CLO1.1
CLO1.2
CLO2. 1
CLO2.2
CLO3.1
2.1 LY LUAN CUA C.MAC VE CLO3.2
SAN XUAT HANG HOA VA
HANG HOA
2.11.1 SãnxuâthànghOa
2.1.2 Hang hóa
2.1.3. lien
2.1.4. Djch vi1 và quan h trao
dôi trong trueing hçip rnt so yêu
to khác hang hOa thông thuing 6'
diêu kin ngày nay
2.2 THITREJONG VA VAT
TRO CUA CAC CHU THE
THAM GIA THI TRIJONG
2.2.1 Thj tru6'ng
2.2.2. Vai trô cña thj tru6'ng
2.2.3 CG chê thj tru6'ng
2.2.4 Nên kinh tê thj tru6'ng và
rnt sO quy 1ut kinh tê chü yeu
cüa thj tru6'ng
2.3 VAT TRO CUA MQT SO
CHU THE THAM GIA THI
TRIJONG
2.3.1 Ngu6'i san xuât
2.3.2 Ngu6'i tiêu dung
2.3.3 Các chü the trung gian
trong thj tru6'ng
2.3.4 Nhà rnrâc

Giãng viên
- Thuyêt giáng
- To chi'rc và huOng
dn sinh viên thuyêt
trInh, thão 1u.n
- Torn tat ni dung
Co ban chuong 2.
Sinhviên
Hoc 6' lop:
- Thirc hin chü dê
thuyêt trInh theo
nhórn.
- Nghe giãng
- Thão 1utn, nhn
xét và dánh giá.
- Cüng cô kiên thüc
trong buôi h9c

Chtrng 3: SAN XUAT GIA
TRI THANG DU'TRONG
NEN KINH TE TH!
TRUONG

Giãng viên
- Thuyêt giãng
- TO chirc và hu6'ng
dn sinh viên thuyêt
trInh, thão !un
- Torn tat ni dung
co ban chuong 3.
Sinh viên
HQC 6' lOp.'
- Thirc hin chü dê
thuyêt trInh theo

3.1. LY LUA.N CUA C.MAC
V GIA TRI THJNG DIJ
3.1.1. Nguôn gôc cüa giá trj
thong du
3.1.2. Ban chat cüa giá trj thng
du

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
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A1.1
A1.2
A2. 1
A3.1

Tài lieu
chInh và
TL tham
khão (6)

[1]
Chixong
V
[2]
Chuong
IV

Vê nhà:

- Sinh viên xern
truOc chuong 3;
- Chuân bj van dé
thão 1un/tInh huông
trong chuo'ng 3

A1.1
A1.2
A2. 1
A3.1

[1]
Chuong
VI
[2]
Chuong
V

Tuãn
/buôi
hQc

Ni dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Hoat dng dy Va
hoc (4)

dánh
giá
(5)

(1)

4

Bài

3.1.3. Cãc phuong pháp san xuât
giá trj thtng du trong nén kinh tê
thj truàng tu bàn chü nghia
3.2. TICH LU' hf BAN
3.2.1 Bàn chat cüa tIch lily tu
bàn
3.2.2 Nhüng nhân to gOp phân
lam tang quy rnô tIch luy
3.2.3 Mt so h qua cüa tIch lüy
tu bàn ,
3.3. CAC HINT-I THIfC BIEU
HICN CUA GIA TRI TH1NG
DIJ TRONG MEN KINH TE
THI TRIJONG
3.3.1. Lai nhuân
3.3.2. Lqi tirc
3.3.3. Dja tO tu bàn chñ nghia

nhOrn.
- Nghe giãng
- Thào 1un, nhtn
xét và dánh giá.
- Cüng cô kiên thirc
trong buoi h9c
Vê nhà:
- Sinh viên xem
truâc chuong 4;
- Chuân bi van dê
thão !un/tInh huông
trong chu'ong 4

Chirng 4: CNH TRANH VA CLO1.1
DQC QUYEN TRONG NEN
CLO1.2
KINH TE THI TRUUNG
CLO2.1
CLO2.2
4.1. CNHTRANH C CAP DQ CLO3.1
DQC QUYN TRONG NEN
CLO3.2
KINH TE THI TRIJCNG
4.1.1.Dc quyên, dc quyên nhà
nuOc và tãc dng cüa dc quyên.
4.1.2. Quan he canh tranh
trng thai dc quyên
4.2. LY LUAN CUA V.I.LENIN
VE DC DIEM KINH TE CUA
DQC QUYN VA DOC
QUYEN NT-IA NIJOC TRONG
NEN KINH TE THJ TRIJCNG
TI5 BAN CHU NGHIA
4.2.1. L 1un cüa V.I.Lênin ye
dc quyên trong nên kinh tê thj
trung
4.2.2. L 1un cüa V.I.Lênin ye
dc quyên nhà nuOc
4.3 BIEU HI1N MCI CUA
DQC QUY1N, DQC QUYEN
NI-IA N1fOC TRONG DIEU
KILN NGAY NAY, VAI TRO

Giãng viên
- Thuyêt giãng
- To chile và huong
dn sinh viên thuyêt
trInh, thào 1u.n
- Torn tat ni dung
co bàn chuong 4.
Sinh viên
HQC & lóp.
- Thuc hiên chü dê
thuyêt trinh theo
nhórn.
- Nghe giáng
- Thào !uân, nhân
xét và dánh giá.
- Ciing cô kiên thüc
trong buôi hçc
Vé nhà:
- Sinh viên xern
truâc chuong 5;
- Chuân bj van dê
thão 1un/tlnh huong
trong clurnng 5
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A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

Tài lieu
chInh và
TL tham
kháo (6)

[1]
Chuong
XII
[2]
Chuong
VI

Tuân
/bui
hoc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Hott dng dy và
hoc (4)

(5)

Tài 1iu
chinh Va
TL tham
kháo (6)

A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

[1J
Chirnng
XXV

Bài
dánh
giá

LJCH SLF CUA CHU NGHIA
TIJ BAN
4.3.1 Biu hin rnOi cüa Dc
quyên
4.3.2 Biêu hiên rni cüa dc
quyên nhà nijOc
4.3.3 Vai trO ljch sir cüa chU
nghia Ti ban
5

Chuong 5: KINH TE TH!
TRU'UNG D!NH HU€YNG XA
HO! CHU NGHTA VA CAC
QUAN HE LqI ICH KINH
TE €1 VIET NAM
5.1. KINH TE THi[ TRIJONG
DJNI-1 HIJCNG XA HQT CHU
NGHIA C VI1T NAM
5.1.1. Khái nirn, kinh tê thj
tru?Yng djnh hung xä hi chü
nghia a VitNarn
5.1.2. TInh tat yêu kháchquan
cña vic phát triên kinh té thj
truang djnh huâng xa hi chU
nghTa a Vit Narn
5.1.3. Dc trung cüa kinh tê thj
truang djnh huâng xa hi chü
nghTa a Vit Narn
5.2. HOAN THI1N THE CHE
KINH T1 THI TRIJCNG DINH
HIJCNG XHCNC VICT NAM
5.2.1. Sij can thiêt phái hoàn
thin the chê kinh tê thj truang
djnh huàng XHCN a Vit Nam
5.2.2. Hoàn thién the ché kinh tê
thj trrnng djnh huâng XHCN a
Viêt Narn trên rnt so khIa canh
chü yêu
5.3. CAC QUAN H1 LQI ICH
KINH TE 6 VICT NAM
5.3.1. Lçi Ichkinh t và quan h
lai Ich kinh tê
5.3.2. Vai trO nhã nuâc trong
darn bâo hài hoà các quan h lqi
ich

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.1
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2
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Giãng viên
- Thuyêt giãng
- To chirc và hi.ràng
dn sinh viên thuyêt
trinh, thão 1un
- Torn tat ni dung
c ban chirnng 5.
Sinh viên
HQC 6' ló'p:
- Thirc hin chü dê
thuyêt trinh theo
nhOrn.
- Nghe giáng
- Tháo 1u.n, nhn
xét và dánh giá.
- Cüng cô kiên thirc
trong buôi h9c
Vé nhà:
- Sinh viên xern
truac chuang 6; .
- Chuân bj van dé
tháo 1un/tInh huong
trong chuong 6

Tuân
/bui
hoc

Ni dung
(2)

COR
mon h9c
(3)

Hot dng dy và
hoc (4)

(1)

6

Chwrng 6: CONG NGHIP
HOA, HIN DiI HOA vA
HO! NHAP KINH TE QUOC
TE CUA VIT NAM
6.1. CONG NGHIEP HOA,
HI1N Di?d HOA C VI1T NAM
6.1 .1. Khái quát each mng cong
nghip và cong nghip hoá
6.1.2. TInh tat yêu và ni dung
cña cong nghip hoá, hin di
hoá a Viêt Narn
6.1.3. Cong nghip hoá, hin dai
hoá a Vit Nam trong bôi cãnh
each mang cong nghip lan thir

CLO1.1
CLO1.2
CLO2.l
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

Giãng s'ien
- Thuyêt giáng
- To chüc và huàng
dn sinh viên thuyêt
trinh, thão 1u.n
- TOm tat ni dung
ci bàn chung 6.
Sinh viên
HQC 6' 1&p.'
- kiêm tra giia kS' tir
chi.ro'ng 1-5

Bài
dánh
giá
(5)

Tài Iiu
chInh vâ
TL tham
khão (6)

A1.1
A1.2
A2.1
A3.1

[1]
Chuong
XIX

Al.!
A3.l

[1], [2]

Vé nhà:

- On tp các kiên
thiirc dä h9c;

6.2. HOI NHP KINH TE
QUOC YE CUA VIT NAM
6.2.1 Khái niêrn và các hInh thiirc
hi nhtp kinh té quôc tê
6.2.2. Tác dng cüa hi nhip
kinh té quôc tê den phãt triên cüa
Viêt Narn
6.2.3. Phuong huâng nâng cao
hiu qua hi nhp kinh tê quôc tê
trong phát triên cüa Vit Nam
*KIEM TRA GIU'A K(
7

On tp kin thirc
THONG BAO DIEM GIU'A
K! TA! LOP VA GIA! DAP
THAC MAC CHO SINH
VIEN

CLO1.1
CLO1.2
CLO 1.3
CLO2.l
CLO2.2
CLO3.1
CLO3.2

Giãng viên
- Tom tat ni dung
co bàn các chuong
- Huâng dn on tp
bài hçc thông qua
viêc dt câu hOi trên
lap
Sinh viên
HOC 0

- Nghe giãng viên
torn tat ni dung co
bàn và trao dOi kiên
thirc vai giãng viên.
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8. Quy djnh cüa mon hc
- Nghien ciru giáo trmnh, chun bj cãc kin thão 1un; d9c Va suu tam các tu 1iu có lien
quan dn ni dung cüa mon h9c.
- Tharn dir dy dü, tIch clrc vic len lap, thão lun, thi, kim tra theo quy djnh.
- Quy djnh v np bài tap, bài kirn tra: sinh viên np bài tp duçic giao dung han và Co
mtt dung gi? quy djnh d lam bài kim tra.
- Quy djnh v cAm thi: yAng qua 20% bui h9c se bj cAm thi (theo Quy ch dào tao DH
h chInh quy).
- Ni quy lap hoc: tuân theo ni quy cüa Tru?yng Dai h9c M Thành phô H ChI Minh
(Ban hành kern theo Quyt djnh s 1090/QD-DHM ngày 26/12/20 11 cüa Tnr?ng Dai hQc M
Thành ph H ChI Minh).

TRU'€NG BO MON
(K)vàghirohQ ten)

Giãng viên biên soan
(K3.vàghirãhQtên)

TS NGUYEN T THANH LIEN
.TRU1NG BAN C BAN
(KjvàghirôhQtên)

TRUNG PHONG DAO TJO
(KjvàghirohQtén)

