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NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS 

Mã CAL 6006 

Tên Quan điểm, chính sách và định hướng của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người trong xây dựng nhà 

nước pháp quyền 

Viewpoints, Policies of the Communist Party and the State of 

Vietnam on Protection and Promotion of Human Rights 

under rule of law 

Số tín chỉ 2 

Thời gian 21/2/2012 – 8/3/2012 

Số thời gian lên lớp  10 x 2 @ 20 giờ tín chỉ lên lớp 

3 x 2 @ 6 giờ hội thảo chuyên đề 

4 giờ thảo luận nhóm 

Tên giảng viên  1. GSTS  Phạm Hồng Thái  

2. PGS.TS Phạm Hồng Tung 

3. GS TS Nguyễn Đăng Dung 

4. TS.  Ngô Huy Cương 

5. GS TS Hoàng Thị Kim Quế 

6. TS Hoàng Ngọc Giao 

7. TS Vũ Công Giao  

8. TS Nguyển Thị Quế Anh 

 

Ngôn ngữ Tiếng Việt 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

Môn học này nhằm giúp học viên: 

- Hiểu được những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con 

người; cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý và xã hội góp phần hình thành những quan điểm 

này.  
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- Hiểu được những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con 

người; cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý và xã hội góp phần hình thành những chính sách 

này.  

- Hiểu được tính tương thích của các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt 

nam về quyền con người với quan điểm chung của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. 

- Hiểu được những định hướng của Đảng, Nhà nước Việt nam trong việc bảo vệ và thúc 

đẩy quyền con người trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay. 

 

2. Nội dung tóm tắt 

Môn học này bao gồm các nội dung cơ bản dưới đây: 

1. Khái quát về quan điểm và chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về 

quyền con người (1): Các yếu tố ảnh hưởng đến về quan điểm và chính sách cơ bản 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người 

2. Những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (2) 

3. Những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (4) 

4. 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 về vấn đề này. 

5. Những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (1) 

6. Những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (2) 

7. Những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (3) 

8. Những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (4) 

9. Những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người (5) 

10. Sự tương thích của những chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người với thực tiễn chung trên thế giới  

 

 

Ngày 
Số 

giờ 
Thời gian  Nội dung chuyên đề  Giảng viên 

2/21/2012 2 17h30 - 

19h30 

Khái quát về quan điểm và chính sách cơ 

bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về 

quyền con người (1): Các yếu tố ảnh 

hưởng đến về quan điểm và chính sách cơ 

bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về 

quyền con người  

 

GS.TS Phạm 

Hồng Thái 
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2/22/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam về quyền con người (2): sự 

phát triển và quan điểm của Đảng nhà 

nước Viêt nam về quyền con người trong 

các giai đoạn lịch sử. 

 

PGS.TS Phạm 

Hồng Tung  

2/23/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người: các quyền được quy định trong 

hiến pháp 

GS.TS Nguyễn 

Đăng Dung 

2/24/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người (1): quyền kinh tế. 

TS Ngô Huy 

Cương 

2/27/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người (2): quyền xã hội.  

GS.TS Hoàng 

Thị Kim Quế 

2/28/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người (3): quyền văn hóa. 

GS.TS Hoàng 

Thị Kim Quế 

2/29/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người (4): quyền chính trị. 

GS.TS Phạm 

Hồng Thái 

3/1/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người (5): quyền dân sự. 

TS. Nguyễn Thị 

Quế Anh 

3/2/2012 2 17h30 - 

19h30 

Những quan điểm cơ bản và chính sách 

của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền 

con người (6): các quyền khác: quyền phụ 

nữ, trẻ em. 

 

 

TS Vũ Công 

Giao 

3/5/2012   17h30 - 

19h30 Chuyên đề 1: Những quan điểm cơ bản và 

chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam 

về quyền con người (2): các quyền khác: 

quyền của người khuyết tật, quyền của 

người dân di cư 

TS Vũ Công 

Giao 

  2   - Bài nói chuyện của diễn giả   

  1   - Bài trình bày của nhóm sinh viên 
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3/6/2012   17h30 - 

19h30 

Chuyên đề 2: Sự tương thích của những 

chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước 

Việt Nam về quyền con người với thực 

tiễn chung trên thế giới – Báo cáo của Viêt 

nam cho Hội Đồng nhân quyền của Liên 

Hiệp quốc. 

T.S Vũ Công 

Giao 

  2   - Bài nói chuyện của diễn giả   

  1   - Bài trình bày của nhóm sinh viên   

3/7/2012   17h30 - 

19h30 

Chuyên đề 3: Những Chính sách của 

Đảng, Nhà nước Việt Nam về bảo vệ và 

thúc đẩy nhân quyền trong xây dựng nhà 

nước pháp quyền. 

GS.TSKH Đào 

Trí Úc 

  2   - Bài nói chuyện của diễn giả   

  1   - Bài trình bày của nhóm sinh viên   

3/8/2012 3 17h30 - 

19h30 
- Thảo luận 3 chuyên đề 

TS Vũ Công 

Giao 

 

 

 


