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(Dùng cho sinh viên không chuyên ngành Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh) 
HỌC KỲ HÈ 2021 

 
1. TÊN HỌC PHẦN:  

TIẾNG VIÊT: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 
 TIẾNG ANH: SCIENCE SOCIALISM 

Mã học phần:     MACL110                           Số tín chỉ 02 

# Mã+ tên+ số tín chỉ môn học 
mới 

Mã+ tên+ số tín chỉ môn 
học cũ 

Thời gian áp dụng 
mã mới 

1 

MACL108: Marxist- Leninist 
Philosophy/ Triết học  Mác- 
Lênin: 3 tín chỉ- 45 tiết; 
 MACL102- Basic 

Principles of Marxism- 
Leninism/ Những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin- 5 tín chỉ- 75 
tiết 

Học kỳ hè 2020 
(năm học 2019-2020) 2 

MACL109: Political Economy/ 
Kinh tế chính trị Mác-Lênin: 2 
tín chỉ- 30 tiết. 
 

3 
MACL110: Science Socialism/ 
Chủ nghĩa xã hội khoa học - 2 
tín chỉ- 30 tiết 

 
2.BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: Lý luận chính trị 
3.ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: Sau khi học xong học phần Triết học Mác-Lênin và KTCT Mác-
Lênin. 

4.. MÔ TẢ HỌC PHẦN: Môn học gồm 7 chương 
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC 

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI 

CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
 

5. MỤC TIÊU MÔN HỌC:  
- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính hệ thống về chủ nghĩa xã hội khoa học, về sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Từ những tri thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học 
giúp người học hiểu được con đường cách mạng của nước ta, hiểu biết về thời kỳ quá độ, về chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và đất nước ta đang ở giai đoạn nào trong tiến trình đi lên 
CNXH. 
- Qua môn học, giúp người học hiểu được những thuận lợi khó khăn trên con đường đi lên 
CNXH của dân tộc và thấy trách nhiệm của mình với đất nước, với xã hội. 

 
6.NỘI DUNG HỌC PHẦN: 

 
PHÂN BỐ THỜI GIAN 

 

STT 
 

 

Nội dung 

 

Tổng 
Số tiết 

Trong đó  

Ghi chú Lý thuyết Thực 
hành, 

Thảo luận 
 

Kiểm tra 

1 Chương 1 4 3 1   

2 Chương 2 5 3 2   

3 Chương 3 3 2 1   

4 Chương 4 6 3 2 1  

5 Chương 5 3 2 1   

6 Chương 6 6 4 2   

7 Chương 7 3 2 1   

  30 19 10 1  
 

NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
CHƯƠNG 1 

NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC 
     1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

     1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXH KH) 
     1.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

     1.1.2. Tiền đề khoa học tự nhiên và tư tưởng lý luận 
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     Tiền đề khoa hoc tự nhiên 
     Tiền đề tư tưởng lý luận 

     1.2. Vai trò của C. Mác và Ph. Ăngghen 
     1.2.1. Sự chuyển biến lập trường triết học và lập trường chính trị 

     1.2.2. Ba phát kiến vĩ đại của C. Mác và Ph. Ăngghen 
     Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

     Học thuyết giá trị thặng dư 
     Học thuyết về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 

     1.2.3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 
     Những luận điểm tiêu biểu và nổi bật trong tuên ngôn Đảng Cộng sản 

     2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học 
     2.1. C.Mác và Ph. Ăngghen phát triển CNXH KH 

     2.1.1. Thời kỳ từ 1848 đến Công xã Pari (1871) 
     2.1.2. Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895 

    2.2. V.I. Lênin vận dụng và phát triển CNXH KH trong điều kiện mới 
     2.2.1. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Mười Nga 

     2.2.2. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Mười Nga 
     2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của CNXH KH từ sau khi V.I. Lênin qua đời đến nay 

     3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXH KH 
     3.1. Đối tượng nghiên cứu của CNXH KH. 

     3.2. Phương pháp nghiên cứu của CNXH KH. 
     3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXH KH 

     Về mặt lý luận 
     Về mặt thực tiễn 

CHƯƠNG 2 
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

     1. Quan điểm cơ bản của chu nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử 
thế giới của giai cấp công nhân 

     1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 
     1.1.1. Giai cấp công nhân trên phương diện kinh tế - xã hội 

     1.1.2. Giai cấp công nhân trên phương diện chính trị - xã hội 
     1.2. Nội dung và đặc điểm của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

     1.2.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
     1.2.1.1. Nội dung kinh tế 

     1.2.1.2 Nội dung chính trị - xã hội 
     1.2.1.3. Nội dung văn hóa tư tưởng 
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     1.2.2. Đặc điểm sư mệnh của giai cấp công nhân 
     1.2.2.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất phát từ những tiền đề kinh tế - xã hội 
của sản xuất mang tính xã hội hóa với hai biểu hiện nổi bật: 
     1.2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là sự nghiệp cách mạng của bản 
thân giai cấp công nhân cùng với đông đảo quần chúng và mang lại lợi ích cho đa số 
     1.2.2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải là thay thế chế độ sở hữu tư nhân 
bằng một chế độ sở hữu tư nhân khác mà là xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu về TLSX. 
     1.2.2.4. Việc giai cấp công nhân giành lấy quyền lực thống trị xã hội là tiền đề để cải tạo toàn 
diện, sâu sắc và triệt để xã hội cũ và xây dựng thành công xã hội mới với mục tiêu cao nhất là 
giải phóng con người. 

     1.3. Những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
     1.3.1. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

     1.3.2. Điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử 
     2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay 

     2.1. Giai cấp công nhân hiện nay 
     2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay 

     2.2.1. Về nội dung kinh tế - xã hội 
     2.2.2. Về nội dung chính trị - xã hội 

     2.2.3. Về nội dung văn hóa tư tưởng 
     3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

     3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 
     3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

     3.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công nhân hiện nay 
     3.3.1. Phương hướng 

     3.3.2. Một số giải pháp chủ yếu 
CHƯƠNG 3 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

        1.Chủ nghĩa xã hội (CNXH) 
     1.1. CNXH, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội CSCN 

     1.2. Điều kiện ra đời của CNXH 
     1.3. Những đặc trưng cơ bản của CNXH 

     2. Thời kỳ quá độ lên CNXH 
     2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH. 

     2.2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH 
     3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

     3.1. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN 
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     3.2. Những đặc trưng cơ bản của CNXH và phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam 
hiện nay 

     3.2.1. Những đặc trưng bản chất của CNXH Việt Nam 
     3.2.2. Phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay: 
     Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản, Đảng yêu cầu phải đặc biệt chú trọng 
và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn 

CHƯƠNG 4 
DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
     1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) 

     1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 
     1.1.1. Quan niệm về dân chủ 

     1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân chủ 
     1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

     1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân chủ XHCN 
     1.2.2. Bản chất của nền dân chủ XHCN 

     Bản chất chính trị 
     Bản chất kinh tế 

     Bản chất tư tưởng – văn hóa – xã hội 
     2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

     2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
     2.1.1. Sự ra đời của nhà nước XHCN 

     2.1.2. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
     2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN 

     3. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. 
     3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

     3.1.1. Sự ra đời và phát triển nền dân chủ XHCN ở Việt Nam 
     3.1.2. Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam 

     3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
     3.2.1. Quan niệm và đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

     3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay 
     3.3.1. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay 

     3.3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN 
 

 
CHƯƠNG 5 
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CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP 
VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
     1. cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

     1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội. 
     1.2. Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH. 
     2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH 

      Xét dưới góc độ chính trị 
      Xét từ góc độ kinh tế 
     3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH ở Việt 
Nam 

     3.1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam 
     3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam 

     3.2.1. Nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam 
     Nội dung kinh tế của liên minh 
     3.2.2. Phương hướng cơ bản để xây dựng cơ cấu xã hội – giai cấp và tăng cường liên minh 
giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam 

 
CHƯƠNG 6 

VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

     1.Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
     1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc 

     Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc 
     Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc 

     Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin 
     1.2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Viêt Nam 

     Đặc điểm dân tộc Việt Nam 
     1.2.2. Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam 

     Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc và giải quyết quan hệ dân tộc 
     Chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam 

     2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
     2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo 

     2.1.1. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo 
     2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay 

     2.2.1. Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam 
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     2.2.2. Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay 
     3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

     3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 
     3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

 
 

CHƯƠNG 7 
VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH 

 
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

     1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình 
     1.1. Khái niệm gia đình 

     1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 
     1.3. Chức năng của gia đình 

     2. Cơ sở xây dựng gia đình trong TKQĐ lên CNXH 
     2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

     2.2. Cơ sở chính trị - xã hội 
     2.3. Cơ sở văn hóa 

     2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 
     3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong TKQĐ lên CNXH 

     3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong TKQĐ lên CNXH 
     3.2. Phương hướng cơ bản xây dụng và phát triển gia đình Việt Nam trong TKQĐ lên 
CNXH 

 

7. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN: 
- Phải nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng. Chuẩn bị thảo luận 
và đọc, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung của chương. 
- Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định. 
8. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ GIÁO TRÌNH 

- Chương trình môn học chủ nghĩa xã hội khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
- Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học do Ban Tuyên Giáo TW và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ 
đạo biên soạn và tập huấn (Tháng 8/2019) 
- Sách tham khảo: các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học 
của của Ban Tuyên giáo TW. 
- Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng. 

9. TPHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: điểm quá trình 50% điểm thi hết học phần 50%. 
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Long An, ngày   21   tháng   06  năm 2021 

 GIẢNG VIÊN 
 

 
 

Lê Đình Bình 

 
 

 
 

 


