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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
(The revolutionary Pathway of Vietnamese Communist Party)
- Mã số học phần: ML011
- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết; 90 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Khoa: Khoa học Chính trị
3. Điều kiện tiên quyết: ML006
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Sinh viên hiểu và vận dụng trong quá trình học tập về xác định đối tượng,
nhiệm vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc học tập môn học.
4.1.2. Sinh viên hiểu được sự ra đời và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam
của Đảng Cộng sản.
4.1.3. Sinh viên có kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng
qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào
đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội, đối ngoại.

4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng khai thác thông tin, giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ.
4.3.2. Tự hào về những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
4.3.3. Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng
hiện nay.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung học phần trình bày về đường lối của Đảng CSVN từ năm 1930 đến nay.
Qua đó, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính

quyền (1930-1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm
lược (1945-1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối
xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại.
6. Cấu trúc nội dung học phần:

Chương
mở đầu
1
2

Nội dung
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp
nghiên cứu môn đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập môn học

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và
Chương 1 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt
1.2 Nam
Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng
Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền
(1930-1945)
Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm
2.1 1939
2.2 Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm
1945
Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)
3.1 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược (1945-1954)

Chương 3

3.2
Chương 4
4.1
4.1
Chương 5

Số tiết

Mục tiêu

2

4.1.1; 4.2;
4.3.1

4

4.1.2; 4.2;
4.3.1

4

6

4.1.3; 4.2,
4.3.1; 4.3.2

4.1.3;4.2,
4.3.1; 4.3.2

Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
thống nhất Tổ quốc (1954-1975)
Đường lối công nghiệp hóa

5

4.1.3;4.2;
4.3

6

4.1.3; 4.2;
4.3

Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị
5.1 trường
5.2 Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

6
Chương 6 Đường lối xây dựng Hệ thống chính trị
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ
6.1 trước đổi mới (1945-1985)
6.2 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ
đổi mới

4.1.3; 4.2;
4.3

Chương 7

Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa,
giải quyết các vấn đề xã hội
7.1 Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây
dựng và phát triển nền văn hóa
7.2
Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết
các vấn đề xã hội

Chương 8 Đường lối đối ngoại
8.1 Đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986
Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ
8.2 đổi mới

6

6

4.1.3; 4.2;
4.3

4.1.3; 4.2;
4.3

7. Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng một số phương pháp cơ bản: thuyết trình, nêu vấn đề và giải quyết vấn
đề, thảo luận...
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
1 - Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập
- Điểm kiểm tra
giữa kỳ
2 Điểm thi kết thúc
học phần

Quy định
- Tham dự 100% tiết học.
- Thực hiện tốt tất cả bài tập
- Kiểm tra tự luận/trắc nghiệm/
trắc nghiệm kết hợp tự luận
- Thi tự luận/trắc nghiệm kết
hợp tự luận
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Bắt buộc dự thi

Trọng số

Mục tiêu
4.1; 4.2; 4.3

30%

70%

4.1; 4.2; 4.3

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4
theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, , Nxb. Chính trị quốc gia
- Sự thật, Hà Nội. – 324.2597075/Th455
[2] Bộ giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình Lịch sử Đảng
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324.2597075/Gi108/2012
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi
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Nội. – 342.597041
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[4] Bùi Kim Đỉnh (2012), Hỏi và đáp môn Đường lối cách mạng LUAT 010036
của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội.
– 324.2597075/Đ312
…
11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Lý
Tuần

Nội dung

thuyết

Nhiệm vụ của sinh viên

(tiết)

1

Chương mở đầu:
Chương 1: Sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng

3

-Nghiên cứu trước tài liệu [1],[2],[4]

2

Chương 1: (tt)

3

-Nghiên cứu trước tài liệu [1],[2],[4]

Chương 2:

4

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [2], [4]

6

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [2], [4]

3-4

Đường lối đấu tranh giành
chính quyền (1930-1945)

4-5-6 Chương 3:
Đường lối kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược (19451975)

6-7-8 Chương 4
Đường lối công nghiệp hóa
8-9- Chương 5
Đường lối xây dựng nền
kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
10- Chương 6:
11
Đường lối xây dựng Hệ
thống chính trị
12- Chương 7
13
Đường lối xây dựng và

6

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [3], [4]

5

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [3], [4]

6

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [3], [4]

6

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [3], [4]

phát triển văn hóa, giải
quyết các vấn đề xã hội
14

Chương 8. Đường lối đối
ngoại

3

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [3], [4]

15

Chương 8: (tt)
Ôn tập

3

-Nghiên cứu trước tài liệu [1], [3], [4]

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

TRƯỞNG BỘ MÔN

