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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN (Marxist – Leninis Political 

Economy) Chương trình dành cho sinh viên hệ không chuyên lý luận chính trị) 

- Mã số học phần: ML016 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Khoa: Khoa học Chính trị. 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: ML014 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục tiêu Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Kinh 

tế chính trị Mác Lênin  

-  Giúp sinh viên hình thành thế giới quan khoa học, tư duy logic 

và phương pháp luận khoa học làm cơ sở cho việc nghiên cứu 

kiến thức chuyên ngành 

- Giúp sinh viên làm chủ kiến thức Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

và có khả năng nhận thức và giải quyết các vấn đề lý luận về Kinh 

tế - Chính trị và thực tiễn đang đặt ra . 

2.1.1a 

 

2.1.2c 

 

2.1.3.c, d 

4.2 

- Giúp sinh viên hình thành kỹ năng làm việc độc lập, xây dựng 

kế hoạch cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức trong học phần Kinh tế chính 

trị để phân tích các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội một các có 

hiệu quả 

2.2.1.a,b,c 

4.3 

- Giúp sinh viên hình thành kỹ năng làm việc nhóm, phân công, 

giám sát và kiểm tra tiến độ công việc cần làm của các thành viên 

- Giúp sinh viên hiểu, xử lý các tình huống giao tiếp sư phạm, rèn 

luyện kỹ năng thuyết trình và biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ 

trong quá trình làm việc.  

2.2.2a,b 



Mục tiêu Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

4.4 

- Giúp sinh viên xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị vững 

vàng  

- Giúp sinh viên hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự 

tin, trách nhiệm với công việc và có tính kỷ luật. 

- Giúp sinh viên tự định hướng đưa ra quan điểm cá nhân và hình 

thành tư duy phản biên để bảo vệ được quan điểm cá nhân đúng 

đắn trước tập thể. 

2.3a,b,c 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 
CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

kinh tế chính trị Mác Lênin 
4.1 2.1.1a 

CO2 
Giúp sinh viên hình thành thế giới quan khoa học, tư duy 

logic và phương pháp luận khoa học làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu kiến thức chuyên ngành 
4.1 2.1.2c 

CO3 

Làm chủ kiến thức Kinh tế chính trị Mác – Lênin, vận dụng 

những nguyên lý, quy luật chi phối các quan hệ lợi ích giữa 

con người và con người trong sản xuất và trao đổi để giải 

quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra 

4.1 2.1.3 c,d 

 Kỹ năng   

CO4 

- Giúp sinh viên hình thành kỹ năng làm việc độc lập, xây 

dựng kế hoạch cho bản thân trong quá trình học tập học phần 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức trong học phần kinh tế 

chính trị để phân tích các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội một 

các có hiệu quả 

- Có khả năng nhận thức và vận dụng giải quyết các vấn đề 

lý luận và thực tiễn. 

4.2 2.2.1.a,c 

CO5 

Giúp sinh viên hình thành kỹ năng làm việc nhóm, phân công, 

giám sát và kiểm tra tiến độ công việc cần làm của các thành 

viên 

Giúp sinh viên hiểu, xử lý các tình huống giao tiếp sư phạm, 

rèn luyện kỹ năng thuyết trình và biết sử dụng các phương 

tiện hỗ trợ trong quá trình làm việc.  

4.3 2.2.2a,b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   



CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 
CĐR 

CTĐT 

CO6 

Giúp sinh viên xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị vững 

vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 

Giúp sinh viên hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự 

tin, tự chịu trách nhiệm với công việc và có tính kỷ luật. 

Giúp sinh viên tự định hướng đưa ra quan điểm cá nhân và 

hình thành tư duy phản biên để bảo vệ được quan điểm cá 

nhân đúng đắn trước tập thể. 

4.4 2.3a,b,c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm: Đối tượng, phương pháp ngiên cứu và chức năng của 

Kinh tế chính trị Mác  Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia 

thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong 

nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi 

ích kinh tế ở Việt nam 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Lý thuyết + Thảo luận, báo cáo nhóm 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng 

của Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

4  

1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

2 CO1; CO2 

1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

• Đối tượng và chức năng của triết học Mác – 

Lênin 

• Phương pháp nghiên cứu Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

1 C01; CO2; 

CO6 

1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 1  

Chương 2. Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể 

tham gia thị trường 

5  

2.1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá và hàng hoá 

• Sản xuất hàng hoá 

• Hàng hoá 

• Tiền 

3 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 



 Nội dung Số tiết CĐR HP 

• Dịch vụ và một sồ hàng hoá đặc biệt 

2.2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia trị 

trường 

• Thị trường 

Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị 

trường 

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 6  

3.1. Lý luận về giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường  

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

3.2. Tích luỹ tư bản 2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

3.3.  Các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư 

Lợi nhuận 

Lợi tức 

Địa tô 

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường 

5  

4.1 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh 

tế thị trường 

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

4.2 Đôc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế 

thị trường 

- Lý luận của V.Lênin về độc quyền trong nền kinh 

tế thị trường 

- Lý luận của V.I. lênin về độc quyền nhà nước trong 

chủ nghĩa tư bản 

3 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xẫ hội chủ nghĩa 

vá các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam 

5  

5.1 

 

Kinh tế thị trường định hướng xẫ hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

- Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

- Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 



 Nội dung Số tiết CĐR HP 

- Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN 

ở Việt Nam  

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

- Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

- Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng XHCN ở Việt Nam 

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

5.3 Quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam 

- Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

- Vai trò của nhà nước trong bảo đảm hài hoá các 

quan hệ lợi ích  

1 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

Chương 6 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt nam 

5  

6.1 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam 

- Khái quát về cách mạng công nghiệp và công 

nghiệp hoá 

- Tính tất yếu khách quan và nội dung của công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) 

3 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

6.2 Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam 

- Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế quốc 

tế 

- Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển 

kinh tế của Việt nam 

- Phương pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế 

quốc tế trong phát triển kinh tế của Việt Nam 

2 CO1; C02; 

CO3; CO4, 

CO5, CO6. 

8. Phương pháp giảng dạy: 

      - Phương pháp diễn giảng; thuyết trình; phân tích 

- Phương pháp thảo luận nhóm 

9. 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. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ có báo cáo nhóm. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm bài báo cáo; tiểu luận 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 



- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 24/30 tiết 10% CO1; CO2.. 
2 Điểm bài tập nhóm - Thuyết trình 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

10% CO5 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Trắc nghiệm 20 % CO1;C02;C03 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 
- Trắc nghiệm (50 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

và 100% giờ báo cáo nhóm 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1;C02;C03 

CO4, CO6 

 TỔNG SỐ  100%  

10.2. 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.  

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình kinh tế chính trị Mác 

- Lênin: Dành cho bậc đại học không chuyên ngành lý luận 

chính trị. Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 2021 

BMML.003059 

[2]. Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa: Dùng cho hệ cử nhân chính trị. Hà 

Nội: NXB CTQG Sự thật. NXB, 2001  

BMML000088 

MOL.007657 

MON.009089 

[3]. Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin về thời kì quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Dùng cho hệ cử nhân chính 

trị. Hà Nội: NXB CTQG Sự thật. NXB, 2001 

BMML000108 

MOL.007659 

MON.009090 

https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-43486.html
https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-43486.html


 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Tự 

học 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu 

và chức năng của Kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

4 10 -Nghiên cứu trước tài liệu  

 

2 Chương 2: Hàng hoá, thị 

trường và vai trò của các 

chủ thể tham gia thị trường 

5 10 -Nghiên cứu trước tài liệu  

- Ôn lại kiến thức đã học 

3 Chương 3: Gía trị thặng dư 

trong nền kinh tế thị 

trường 

6 10 -Nghiên cứu trước tài liệu 

- Làm việc nhóm (theo danh dách 

phân nhóm) để báo cáo nhóm 

- Ôn lại kiến thức đã học 

4 Cạnh tranh và độc quyền 

trong nền kinh tế thị 

trường 

5 10 Nghiên cứu trước tài liệu  

- Ôn lại kiến thức đã học 

5 Kinh tế thị trường định 

hướng xẫ hội chủ nghĩa vá 

các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

Việt nam 

5 10 Nghiên cứu trước tài liệu  

- Ôn lại kiến thức đã học 

6 Công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt nam 

5 10 Nghiên cứu trước tài liệu 

- Làm việc nhóm (theo danh dách 

phân nhóm) để báo cáo nhóm 

- Ôn lại kiến thức đã học 

 


