
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 235b/QĐ-CĐKTKT ngày 09 tháng 4 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên ngành: Dịch vụ pháp lý

Mã ngành: 6380201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Người học tốt nghiệp ngành Dịch vụ pháp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức
nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp; bước
đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành để có thể giải quyết
những vấn đề thông thường trong lĩnh vực pháp luật và dịch vụ pháp lý; có kiến thức
về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh; có khả năng nghiên cứu để tiếp tục nâng cao
trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội
của đất nước..

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

-  Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện
trong môn học GDTC và GDQPAN, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá
trình học tập, lao động sản xuất. Có khả năng diễn thuyết, giao tiếp và tự tin trong
công việc. Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu
cầu công việc. Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng như Word,
Excel, Powerpoint, Internet.

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật, các ngành luật
trong hệ thống pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, những kiến thức về chính trị,
kinh tế, xã hội, văn hóa có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

- Phân tích và biết vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các
dịch vụ tư vấn pháp luật, các lĩnh vực khác có liên quan đến pháp luật.

1.2.2. Về kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành, có khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề
pháp lý cơ bản.

- Người học có kỹ năng thực hiện các công tác liên quan đến pháp luật trong
các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND cấp xã, văn phòng luật sư,
văn phòng công chứng.

- Có khả năng tư vấn về trình tự; thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh
nghiệp, trình tự, thủ tục và hướng giải qụyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các
lĩnh vực: đất đai, hôn nhân, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài
sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng kinh tế...



- Soạn thảo và kiểm tra các loại hợp đồng, văn bản hành chính và các loại đơn, thư.

- Có khả năng tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật, tham mưu giải quyết
các khiếu nại tố cáo.

1.2.3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức
tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu
trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của
các thành viên trong nhóm.
1. 3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ thể:
- Cán bộ tư pháp của UBND xã, phường, thị trấn…
- Cán bộ tư pháp, pháp chế của các tổ chức chính trị - chính trị xã hội, các tổ

chức xã hội nghề nghiệp, các hội nghề nghiệp.
- Nhân viên tư vấn pháp lý tại các văn phòng Luật sư, Công ty tư vấn Luật,

trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý, Văn phòng công chứng.
- Cán bộ phòng Tổ chức, quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và Thời gian đào tạo 
- Số lượng môn học: 29
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 76 tín chỉ = 1770 giờ
- Khối lượng các môn học chung: 19 tín chỉ = 435 giờ = 24,6%
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 57 tín chỉ = 1335 giờ = 75,4%
- Khối lượng lý thuyết: 655 giờ = 37%
- Khối lượng Thực hành, thực tập, thí nghiệm, thi, kiểm tra: 1115 giờ = 63%

3. Nội dung chương trình

Mã MH Tên môn học
Số tín

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng
 số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực hành/
thực tập/

thí nghiệm/
bài tập/

thảo luận

Thi/
Kiểm

tra

I  Các môn học chung 19 435 176 237 22
C.CTRI.1.431  Chính trị 4 75 45 27 3
C.TINH.1.211  Tin học 2 60 15 42 3
C.GTC1.1.101  Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
C.GTC2.1.101  Giáo dục thể chất 2 1 30 2 26 2
C.TANH.1.422  Tiếng anh 4 90 31 55 4
C.GDAN.1.321  Giáo dục quốc phòng an ninh 3 75 36 36 3
C.TLĐC.1.220  Tâm lý học đại cương 2 30 28 0 2
C.TVTH.1.211  Tiếng Việt thực hành 2 45 15 27 3

II  Các môn học chuyên môn 51 1065 479 537 49
II.1  Môn học cơ sở 8 150 84 58 8



C.LSNP.2.220  Lịch sử Nhà nước và pháp luật 2 30 28 0 2
C.LCNP.2.321  Lý luận chung Nhà nước và pháp luật  3 60 28 29 3
C.LUHP.2.321  Luật Hiến pháp 3 60 28 29 3

II.2  Môn học chuyên môn 38 825 339 450 36
C.LUHC.3.321  Luật hành chính 3 60 28 29 3
C.LUDS.3.431  Luật dân sự 4 90 43 44 3
C.LTDS.3.321  Luật tố tụng dân sự 3 60 28 29 3
C.LUHS.3.431  Luật Hình sự 4 90 43 44 3
C.LTHS.3.321  Luật tố tụng hình sự 3 60 28 29 3
C.LHGĐ.3.321  Luật Hôn nhân và gia đình 3 60 28 29 3
C.LUTM.3.321  Luật thương mại 3 60 28 29 3
C.LUTC.3.211  Luật tài chính 2 45 14 29 2
C.LUNH.3.211  Luật Ngân hàng 2 45 14 29 2
C.LUĐĐ.3.211  Luật đất đai 2 45 14 29 2
C.LULĐ.3.211  Luật Lao động 2 45 14 29 2
C.XVPL.3.211  Xây dựng văn bản pháp luật 2 45 14 29 2
C.CTHT.3.321  Công tác hộ tịch – Chứng thực 3 75 28 44 3
C.CTDS.3.211  Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý 2 45 15 28 2

II.3  Môn học tự chọn (SV chọn 5TC) 5 90 56 29 5
C.CTHA.4.321  Công tác thi hành án dân sự 3 60 28 29 3
C.NVTT4.321  Nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật 3 60 28 29 2
C.CTDS.4.211  Công tác thanh tra 2 30 28 0 2
C.CTDS.4.220  Lý lịch tư pháp 2 30 28 0 2

III  Thực tập cuối khóa/Khóa luận TN 6 270 0 270 0
C.TTCK.6.303  Thực tập cuối khóa 3 135 0 135 0
C.KLTN.7.303  Khóa luận tốt nghiệp 3 135 0 135 0

Tổng cộng 76 1770 655 1044 71

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

ST
T

Môn học Tổng số giờ Thời gian

1 Giáo dục đầu khóa 30 Đầu học kì I

2 Giáo dục đầu năm 15 Đầu học kì I

3 Kỹ năng mềm 45 Học kỳ I hoặc học kỳ II
năm thứ nhất

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học
4.2.1.Kiểm tra kết thúc môn học:

-  Hình thức kiểm tra hết môn: trắc nghiệm, vấn đáp, viết (tự luận), thực hành
trên máy vi tính.

- Thời gian kiểm tra:
+ Trắc nghiệm: 60 phút

+ Vấn đáp: 5 phút – 10 phút/người học



+ Tự luận: 
Thời lượng môn học từ 30 giờ đến 60 giờ: 90 phút

Thời lượng môn học trên 60 giờ: 120 phút
+ Thực hành: Chia theo ca, mỗi ca 60 phút

4.2.2. Thi tốt nghiệp: Khóa luận tốt nghiệp.
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Khoa
học cây trồng và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy số tín chỉ của người học
để xét công nhận tốt nghiệp, ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
4.4. Ghi chú: 

Đối với lưu học sinh sẽ học thêm môn học: Tiếng việt đại cương (TS: 75 giờ,
LT: 24, TH/TL/BT: 45, KT:6)


