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NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS 

Mã CAL 6005 

Tên 

Course title 

Tư tưởng nhân đạo, nhân quyền trong lịch sử nhà nước pháp luật và v n 

đề văn hóa, triết lý nhân quyền ở Việt Nam 

Thoughts of Humanity and Human Rights in History of State and 

Law, Human Rights Philosophy and Human Rights Culture in 

Vietnam 

Số tín chi/# of 

credits 

3 

Thời gian học 1/2/2012 – 20/2/2012 

Số thời gian lên lớp 

/ Lecturing hours 

30 giờ lên lớp  

9 giờ chuyên đề  

6 giờ thảo luận nhóm và tự học 

Tên giảng viên dự 

kiến 

Name of course 

instructors/lecturers 

1. GS TS Phạm Hồng Thái - (Khoa Luật ĐHQG HN) 

2. GS TS Đào Trí Úc- ( Khoa Luật ĐHQG HN) 

3.  PGS TS Phạm Hồng Tung – ĐHQH HN 

4. PGS.TS Nguyễn Thanh Tuấn, Viện NC NQ 

5. TS Vũ Công Giao - Khoa Luật ĐHQG HN 

Diễn giả: 

TS. Nguyễn Duy Sơn (Viện NC nhân quyền, HV HCCT Hồ Chí Minh) 

Ngôn ngữ Tiếng Việt 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

Môn học này nhằm giúp học viên: 

- Hiểu được truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam; các đặc điểm và lịch sử phát 

triển của tư tưởng nhân quyền ở Việt Nam; những mốc phát triển và thành tựu quan 

trọng về quyền con người ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử;  

- Hiểu được mối quan hệ tác động qua lại giữa tư tưởng và thực tiễn về quyền con 

người ở Việt Nam với tư tưởng và thực tiễn về quyền con người trên thế giới. 
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2.  Nội dung bài giảng 

 

 

Buổi 

Ngày  

Nội dung chuyên đề 

 

Giảng viên  

17h30 - 

20h30 

2/1/2012 Khái quát về truyền  thống  và sự phát triển của tư 

tưởng nhân đạo, nhân quyền  trong lịch sử nhà 

nước và pháp luật Việt Nam 

GS TS Đào Trí Úc 

17h30 - 

20h30 

 

2/2/2012 

 

Sự phát triển tư tưởng nhân đạo, nhân quyền ở 

Việt Nam thời kỳ phong kiến (1): Một số đặc điểm 

kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn này; 

những tác động của các đặc điểm đó đến nhận thức về 

con người và quyền con người Một số sự kiện lịch sử 

và văn kiện pháp lý đánh dấu sự phát triển tư tưởng về 

quyền con người   

PGS.TS Phạm Hồng Tung 

 

17h30 - 

20h30 

 

2/3/2012 

 

Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt 

Nam thời kỳ thuộc Pháp (1): Một số đặc điểm kinh 

tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn này; những 

tác động của các đặc điểm đó đến nhận thức về con 

người và quyền con người): Một số sự kiện lịch sử và 

văn kiện pháp lý đánh dấu sự phát triển tư tưởng về 

quyền con người (các nhà cách mạng Phan Bội Châu, 

Phan Chu Trinh…; phong trào đòi quyền dân chủ, dân 

sinh; phong trào kháng Pháp; Nguyễn Ái Quốc; phong 

trào 1930, cách mạng tháng Tám 1945) 

PGS TS Phạm Hồng Tung 

– ĐHQH HN 

17h30 - 

20h30 

 

2/6/2012 

 

Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt 

Nam thời kỳ 1945-1975: Một số đặc điểm kinh tế - xã 

hội của Việt Nam trong giai đoạn này; những tác động 

của các đặc điểm đó đến nhận thức về con người và 

quyền con người. 

 

17h30 - 

20h30 

 

2/7/2012 

 
: Một số đặc điểm kinh tế - 

xã hội của Việt Nam trong giai đoạn này; những tác 

động của các đặc điểm đó đến nhận thức về con người 

và quyền con người. 

TS Vũ Công Giao 

17h30 - 

20h30 

 

2/8/2012 

 

Văn hóa nhân quyền (1): Nhận thức và thực tiễn trên 

thế giới 

PGS.TS Nguyễn Thanh 

Tuấn, Viện Nghiên cứu 

Quyền con người 

Viện NC NQ 
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17h30 - 

20h30 

 

2/9/2012 Văn hóa nhân quyền (2): Quan điểm và thực trạng 

văn hóa nhân quyền ở Việt Nam. 

PGS.TS Nguyễn Thanh 

Tuấn, Viện Nghiên cứu 

Quyền con người 

17h30 - 

20h30 

 

2/10/2012 Triết lý nhân quyền: Quan điểm và định hướng xây 

dựng, áp dụng triết lý nhân quyền vào thực tiễn phát 

triển và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 

trong thời kỳ mới  

GS TS Phạm Hồng Thái   

17h30 - 

20h30 

 

2/13/2012 

 

Chuyên đề 1: Sự tương thích của những quan điểm cơ 

bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con 

người với quan điểm chung trên thế giới. 

- Bài nói chuyện của diễn giả 

TS. Vũ Công Giao 

17h30 - 

20h30 

2/14/2012 - Bài trình bày của nhóm sinh viên 

- Thảo luận 

17h30 - 

20h30 

 

2/15/2012 

 

Chuyên đề 2: Xây dựng, củng cố và áp dụng văn 

hóa nhân quyền ở Việt Nam trong thời kỳ mới 

- Bài nói chuyện của diễn giả 

GS.TSKH Đào Trí Úc 

 

17h30 - 

20h30 

2/16/2012 - Bài trình bày của nhóm sinh viên 

- Thảo luận 

17h30 - 

20h30 

 

2/17/2012 

 

Chuyên đề 3: Tư tưởng Hổ Chí Minh và triết lý nhân 

quyền 

- Bài nói chuyện của diễn giả 

TS. Nguyễn Duy Sơn  

 

17h30 - 

20h30 

 - Bài trình bày của nhóm sinh viên 

- Thảo luận 

 2/20/2012 Tự học  
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3.  Học liệu 

Để có thể nghe giảng và hoàn thành những nội dung của môn học, học viên phải tìm đọc 

những tài liệu dưới đây. (Lưu ý: danh mục này mới chỉ là những tài liệu tham khảo cơ bản. 

Học viên có thể phải tìm thêm các tài liệu khác để bổ sung cho những gì còn khuyết thiếu 

trong danh mục.) 

1. Khái quát về truyền  thống  và sự phát triển của tư tưởng nhân đạo, nhân quyền  trong 

lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

2. Sự phát triển tư tưởng nhân đạo, nhân quyền ở Việt Nam thời kỳ phong kiến (1) 

3. Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt Nam thời kỳ phong kiến (2) 

4. Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt Nam thời kỳ thuộc Pháp (1) 

5. Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt Nam thời kỳ thuộc Pháp (1) 

6. Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt Nam thời kỳ 1945 -1975 

7. Tư tưởng và sự phát triển quyền con người ở Việt Nam thời kỳ 1975 đến nay 

8. Văn hóa nhân quyền (1) 

9. Văn hóa nhân quyền (2) 

10. Triết lý nhân quyền  

Tài liệu bắt buộc: 

1. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con 

người , NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

2. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Quyền con 

người ở Trung Quốc và Việt Nam – Truyền thống, Lý luận và Thực tiễn, NXB CTQG, 

Hà Nội, 2003. 

3. Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền con người, Giáo trình 

Lý luận về quyền con người, Hà Nội, 2002. 

4. Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919 – 1945), Nxb Giáo dục, H., 

2000. 

5. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858 – 1918), Nxb Giáo dục, H., 

1999. 

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 

H., 1987. 

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 

Nxb Sự thật, H., 1991. 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, 

H., 2006. 

9. Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Biên niên sự kiện Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam (5.1975 – 12.1995), Nxb Chính trị quốc gia, H., 2002. 

10. Sách trắng về thành tựu quyền con người của Việt Nam (tại 

http://www.mofa.gov.vn/en/ctc). 
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11. Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam năm 

2009  (tại: http://www.mofa.gov.vn).  

12. Văn phòng Quốc hội: Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các hiến pháp 

Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H., 1998. 

13. Nguyễn Đình Lộc, Quyền con người và quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam/ 

Quyền con người và quyền công dân, Nxb. Chính trị Quốc gia 2000. 

 

Tài liệu tham khảo thêm: 

14. , Nxb Kho . 

15. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử lược, Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2002. 

16. Đại Việt Thông Sử, Bản dịch Viện Sử Học - Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 1977 

17.  Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa Thông tin, 2003 

18. Phan Kế Bính,  Việt Nam Phong Tục, Nxb Văn hóa Thông tin, 2005  

19. Toan Ánh, Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua lễ tết hội hè, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 

1997 

20. Hồ Bá Thâm, Đạo và đời với truyền thống nhân văn Việt Nam, Nghiên cứu Tôn giáo, Số 

10 – 2007  

21. Mai Thị Thơm, Chính sách an dân thời Trần, Tạp chí Xưa nay, S. 334, 6/2009. 

22. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Tập 1,  Nxb. Sự thật,  Hà Nội 1980. 

23. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4,  Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1995. 

24. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 

H., 1987. 

25.   Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Biên niên sự kiện Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam (5.1975 – 12.1995), Nxb Chính trị quốc gia, H., 2002. 

 

http://www.mofa.gov.vn/
http://www.vinabook.com/tac-gia/phan-ke-binh-i7995

