
Hình thức đào tạo: Chính quy

STT Lớp
Mã học 

phần
Tên học phần

Tín chỉ 
/tiết

Thời gian học
Số 
SV

Phương thức học Hội trường
CV phụ 
trách lớp

1
Luật hiến pháp và 

luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 1

LHP-HC-
07

Thẩm định, thẩm tra, hệ thống hóa trong
xây dựng và hoàn thiện pháp luật

3/45 tiết
20+21+27+28/8 & 
10+11/9/2022

36
Thứ Bảy và Chủ 
nhật hàng tuần

Thông báo 
sau

CV Phạm 
Thị Mỹ 

Dung

2
Luật hiến pháp và 

luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 1

LHP-HC-
03

Phân tích chính sách và đánh giá tác
động của quy phạm pháp luật (RIA)
trong xây dựng pháp luật

3/45 tiết
17+18+24+25/9 &
01+02+8/10/2022

36
Thứ Bảy và Chủ 
nhật hàng tuần

Thông báo 
sau

CV Phạm 
Thị Mỹ 

Dung

3
Luật hiến pháp và 

luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 1

LHP-HC-
05

Thực tiễn hoạt động của hệ thống cơ
quan hành chính nhà nước và vấn đề
công vụ, công chức

3/45 tiết
9+15+16+22+23+29+30/10/20
22

36
Thứ Bảy và Chủ 
nhật hàng tuần

Thông báo 
sau

CV Phạm 
Thị Mỹ 

Dung

4
Luật hiến pháp và 

luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 1

LHP-HC-
06

Các biện pháp cưỡng chế hành chính và
kiểm soát hoạt động hành chính nhà
nước

3/45 tiết
5+6+12+13+19+20+26/11/202
2

36
Thứ Bảy và Chủ 
nhật hàng tuần

Thông báo 
sau

CV Phạm 
Thị Mỹ 

Dung

5
CH29 đợt 2 nghiên 
cứu tại trụ sở chính

KTCS-03
Những vấn đề pháp lý mới  của luật hiến 
pháp

2/32 tiết 23+24+30/9 & 01/10/2022 68

Chiều tối thứ Sáu 
(online)
Cả ngày thứ Bảy (tại 
Trường)

Thông báo 
sau

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

6
CH29 đợt 2 nghiên 
cứu tại trụ sở chính

KTCS-04
Những vấn đề pháp lý mới của Luật 
hành chính

2/32 tiết 7+8+14+15/10/2022 68

Chiều tối thứ Sáu 
(online)
Cả ngày thứ Bảy (tại 
Trường)

Thông báo 
sau

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

7

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

KTCS-05
Những vấn đề pháp lý mới của Luật 
hành chính

2/30 tiết 19+20+26+27/8/2022 26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO HỌC LUẬT

Năm học 2022 - 2023

BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu (ban hành theo Quyết định số 1121/QĐ-ĐHLHN ngày 15/5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội) áp dụng 
đối với Cao học khóa 29 đợt 1 và đợt 2 tại trụ sở chính định hướng nghiên cứu

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng (ban hành theo Quyết định số 1721/QĐ-ĐHLHN ngày 13/6/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội) áp dụng 
đối với Cao học khóa 29 đợt 1 và đợt 2 tại trụ sở chính và tại Phân hiệu Đăc Lăk định hướng ứng dụng



8

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

LHP-HC-
01

Các quyền dân sự, chính trị cơ bản trong 
thực tiễn hành nghề luật

4/60 tiết
21+22+28+29/10 &
4+5+11+12/11/2022

26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

9

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

LHP-HC-
02

Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ 
án hành chính

4/60 tiết
18+19+25+26/11 &
02+03+9+10/12/2022

26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

10

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

LHP-HC-
03

Phân tích chính sách và đánh giá tác
động của quy phạm pháp luật (RIA)
trong xây dựng pháp luật

3/45 tiết
16+17+23+24/12/2022 &
6+7/01/2023 & 10+11/02/2023

26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

11

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

LHP-HC-
04

Các quyền cơ bản hiến định trong lĩnh
vực tư pháp

3/45 tiết
17+18+24+25/02/2023 &
3+4+10+11/3/2023

26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

12

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

LHP-HC-
06

Các biện pháp cưỡng chế hành chính và
kiểm soát hoạt động hành chính nhà
nước

3/45 tiết
17+18+24+25+31/3/2023 &
01+7+8/4/2023

26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

13

Luật hiến pháp và 
luật hành chính ứng 
dụng CH29 đợt 2 - 

Đắc Lak

LHP-HC-
09

Sự vận hành của cơ chế kiểm soát quyền
lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền

3/45 tiết
21+22/4 & 

5+6+12+13+19+20/5/2023 
26

Chiều tối thứ Sáu và 
cả ngày thứ Bảy (1 
tuần online và 1 tuần 
tại Phân hiệu)

Phân hiệu 
Đăc Lăk

CV Nguyễn 
Thị  Hiền

*Lịch nộp tiểu luận đối với học phần theo hình thức viết tiểu luận: nộp cho Bộ môn 2 
tuần sau khi kết thúc học phần (Bộ môn ghi lịch nộp vào TKB)

 + Chiều tối thứ Sáu từ 16h30' -> 20h00'

(Đã ký) + Chiều thứ Bảy từ 13h00' -> 18h00' (tối đa 6 tiết)

* Kiểm tra giữa học phần: bộ môn thực hiện theo đề cương học phần (Bộ môn ghi lịch 
kiểm tra vào TKB)

* Lịch thi hết học phần do Phòng ĐTSĐH quy định                                                                                                                                                                                                                  

+ Sáng thứ Bảy từ 7h00' -> 12h00' (tối đa 6 tiết)

* Giờ học:

Hà Nội, ngày 18 tháng  7  năm 2022

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 




