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2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung về pháp luật lao 

động gồm: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc của 

ngành luật, nguồn của luật, quan hệ pháp luật lao động và những nội dung của 

pháp luật lao động Việt nam như: Việc làm học nghề, Hợp đồng lao động, đối 

thoại tại nơi làm việc thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể , thời 

giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi, Tiền lương, An toàn lao động vệ sinh lao 

động, kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao 

động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, quản lý Nhà nước về lao 

động. 

 

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes) 

CĐRMH 

[3] 

 

CĐR của 

chương 

trình 

Mô tả CĐRMH (mục tiêu cụ thể)  

CO1 PLO1 

Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên 

và khoa học xã hội để giải quyết các tình 

huống thực tiễn trong ngành Quản trị kinh 

doanh. 

CO2 PLO7 

Truyền đạt ý tưởng bản thân thông qua 

ngôn ngữ, hình ảnh và văn bản. 

 

CO3 PLO9 
Tạo thói quen tự học và nghiên cứu suốt 

đời. 

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, 

Lesson plan) 

Buổi 

học 

(2 tiết) 

Nội dung CĐRMH 
Hoạt động 

dạy và học 

Hoạt động 

đánh giá 
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1 

CHƯƠNG 1:  

KHÁI QUÁT VỀ 

PHÁP LUẬT LAO 

ĐỘNG VIỆT NAM 

1.1 Khái niệm Luật 

Lao động Việt Nam 

1.2 Những nguyên 

tắc cơ bản của Luật 

Lao động 

1.3 Chức năng và 

định hướng phát 

triển của pháp luật 

lao động 

1.4 Cơ chế ba bên 

trong quan hệ lao 

động 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

2 

1.5 Sơ lược về lịch sử 

Luật Lao động Việt 

Nam từ Cách mạng 

tháng Tám đến nay  

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 
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định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

3 

CHƯƠNG 2:  

QUAN HỆ PHÁP 

LUẬT LAO ĐỘNG 

2.1 Quan hệ pháp 

luật lao động cá 

nhân 

2.2 Quan hệ pháp 

luật lao động tập thể 

2.3 Các quan hệ 

pháp luật khác có 

liên quan trực tiếp 

đến quan hệ lao 

động 

  

  

  

 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

4 

CHƯƠNG 3:  

CÔNG ĐOÀN 

3.1 Sơ lược về lịch 

sử tổ chức công đoàn 

Việt Nam 

3.2 Hệ thống tổ chức 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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công đoàn Việt Nam 

3.3 Vai trò, chức 

năng và nhiệm vụ 

của tổ chức công 

đoàn 

3.4 Thẩm quyền của 

tổ chức công đoàn 

3.5 Đảm bảo điều 

kiện hoạt động công 

đoàn 

 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

5 

CHƯƠNG 4 

VIỆC LÀM – HỌC 

NGHỀ 

4.1 Việc làm 

4.2 Học nghề 

 

 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

6 

CHƯƠNG 5:  

HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 
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5.1 Khái quát về hợp 

đồng lao động 

5.2 Giao kết hợp 

đồng lao động 

5.3 Thực hiện, thay 

đổi, tạm hoãn hợp 

đồng lao động 

5.4 Chấm dứt hợp 

đồng lao động 

5.5 Cho thuê lại lao 

động 

 

  

 

 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

7 

CHƯƠNG 6: 

ĐỐI THOẠI TẠI 

NƠI LÀM VIỆC, 

THƯƠNG LƯỢNG 

TẬP THỂ VÀ 

THỎA ƯỚC LAO 

ĐỘNG TẬP THỂ 

6.1 Đối thoại tại nơi 

làm việc 

6.2 Thương lượng 

tập thể 

6.3 Thỏa ước lao 

động tập thể 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 
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điểm cộng. 

8 

CHƯƠNG 7: 

THỜI GIỜ LÀM 

VIỆC,THỜI GIỜ 

NGHỈ NGƠI 

7.1 Khái quát về thời 

giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi 

7.2 Các quy định của 

pháp luật về thời giờ 

làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

9 

CHƯƠNG 8: 

TIỀN LƯƠNG 

8.1 Khái quát về tiền 

lương 

8.2 Chế độ tiền 

lương 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 
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định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

10 

CHƯƠNG 9: 

AN TOÀN LAO 

ĐỘNG, VỆ SINH 

LAO ĐỘNG 

9.1 Khái niệm và các 

nguyên tắc cơ bản về 

an toàn lao động, vệ 

sinh lao động 

9.2 Nghĩa vụ đảm 

bảo an toàn lao 

động, vệ sinh lao 

động 

9.3 Tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

9.4 Biện pháp phòng 

ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề 

nghiệp 

9.5 Chế độ an toàn 

lao động, vệ sinh lao 

động đối với một số 

đối tượng lao động 

đặc thù 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

11 

CHƯƠNG 10: 

KỶ LUẬT LAO 

ĐỘNG VÀ 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 
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TRÁCH NHIỆM 

VẬT CHẤT 

10.1 Quyền quản lý 

lao động của người 

sử dụng lao động 

10.2 Kỷ luật lao 

động 

10.3 Kỷ luật vật chất 

 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

12 

CHƯƠNG 11: 

BẢO HIỂM XÃ 

HỘI 

11.1 Khái niệm và ý 

nghĩa của bảo hiểm 

xã hội 

11.2 Các nguyên tắc 

của bảo hiểm xã hội 

11.3 Các loại hình 

bảo hiểm xã hội 

11.4 Tổ chức bảo 

hiểm xã hội 

11.5 Các chế độ bảo 

hiểm xã hội 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

13 CHƯƠNG 12: CO1 Dạy: GV thuyết A1 (10%) 
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TRANH CHẤP 

LAO ĐỘNG, GIẢI 

QUYẾT TRANH 

CHẤP LAO ĐỘNG 

VÀ ĐÌNH CÔNG 

12.1 Tranh chấp lao 

động 

12.2 Giải quyết tranh 

chấp lao động 

12.3 Đình công 

12.4 Giải quyết đình 

công 

 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

14 

CHƯƠNG 13: 

QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ LAO 

ĐỘNG 

13.1 Quản lý nhà 

nước về lao động 

13.2 Thanh tra và xử 

phạt các hành vi vi 

phạm pháp luật lao 

động  

 

CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 
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điểm cộng. 

 

 

15 

 

 
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

16  
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 
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định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

17  
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

18  
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 
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nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

19  
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

20  
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 
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trước ở nhà. nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

21  
CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

22 

(3 tiết) 
 

CO1;CO2; 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 
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- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment) 

Thành phần đánh giá CĐRMH Tỷ lệ (%) 

A1. Quá trình (tham gia xây dựng bài, 

bài tập ở lớp, bài tập về nhà) 
CO1,CO2, CO3 10% 

A2. Thi/ Kiểm tra/ Bài tập lớn giữa kỳ CO1, CO2,CO3 30% 

A3. Thi cuối kỳ CO1,CO2 60% 

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations) 

- Dự lớp: theo quy định của nhà trường 

- Sinh viên đọc nghiên cứu tài liệu môn học do giảng viên cung cấp 

trước mỗi buổi học. 

- Làm bài tập về nhà, trả lời các câu hỏi ngắn và bài tập nhanh trên lớp: 

sẽ được cho điểm cộng vào điểm quá trình 10% hoặc điểm 30% của sinh viên. 

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 

Giáo trình 

Giáo trình Luật lao động (2018), Trường Đại học Luật TP.HCM, NXB 

Hồng Đức. 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

    

 

   Huỳnh Thị Như Hiếu 
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