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I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Bài 5:  

- Khái niệm cầu: Cầu là khối lượn    n       dịch vụ m  n ười tiêu dùng cần mua 

trong một thời kì nhất địn  tươn  ứng với giá cả và thu nhập xác định. 

 Lƣu ý: Giá cả và số lượng cầu tỉ lệ nghịch với nhau 

- Yếu tố tác động đến cầu: Thu nhập, giá cả, thị hiếu, lãi suất, sức mua củ  đồng 

tiền…tron  đ  giá cả là yếu tố quan trọng nhất. 

- Khái niệm cung 

Khái niệm: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị 

đư  r  t ị trường trong một thời kì nhất địn  tươn  ứng với mức giá cả, khả n n  sản 

xuất v  c i p   sản xuất xác định. 

Lƣu ý: Giá cả và số lượng cung tỉ lệ thuận với nhau 

- Yếu tố tác động đến cung: Khả n n  sản xuất  n n  suất l o động, chi phí sản xuất, 

giá cả, các yếu tố sản xuất được sử dụng, sản lượng và chất lượng các nguồn 

lực…Tron  đ  giá cả là yếu tố trọng tâm. 

2. Mối quan hệ cung - cầu trong s n  u t v   ƣu thông h ng hoá. 

a. Nội dung quan hệ cung - cầu 

 Thể hiện quan hệ giữ  n ười mua - bán, giữa sản xuất - tiêu dùn  => để xác định giá cả và số 

lượn    n   oá  

 - Cung – Cầu tác động lẫn nhau 
+ Khi cầu t n   => mở rộng sản xuất  =>  cun  t n  

+ Khi cầu giảm => sản xuất giảm =>  cung giảm 

- Cung – Cầu  nh hƣởng đến giá c  thị trƣờng 

     + Khi Cung = Cầu thì giá cả = giá trị 

     + Khi Cung > Cầu thì giá cả < giá trị 

     + Khi Cung < Cầu thì giá cả > giá trị 

- Giá c   nh hƣởng đến Cung – Cầu 

+ Giá cả t n   =>  mở rộn  SX => cun  t n  v  cầu giảm khi thu nhập k ôn  t n  

+ Giá cả giảm => sản xuất  iảm => cung giảm và cầu t n  mặc dù thu nhập không 

t n  

3. Vận dụng quan hệ Cung- Cầu 

- Đối với nhà nƣớc 

+ Khi cung < cầu do k ác  qu n  điều tiết bằng cách sử dụng lực lượng dự trữ để giảm giá 

v  t n  cun  

+ Khi cung < cầu do tự p át  đầu cơ  t c  trữ t ì điều tiết b n  các  xử lí vi phạm pháp 

luật, sử dụng lực lượng dự trữ quốc  i  để t n  cun  

+ Khi  cung > cầu quá nhiều thì phải kích cầu như t n  lươn   t n  đầu tư…để t n  

cầu 

- Đối với ngƣời s n xu t, kinh doanh 

        + Cung > Cầu thì thu hẹp sản xuất kinh doanh 



        + Cung < Cầu thì mở rộng sản xuất kinh doanh 

- Đối với ngƣời tiêu dùng 

        + Cung < Cầu thì giảm mua 

        + Cung > Cầu t ì t n  mu  

Bài 6: 

1. Khái niêm CNH, HĐH…..  

CNH là quá trình chuyển đổi c n bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụn  l o động thủ 

công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức l o động dựa trên sự phát triển của công 

nghiệp cơ k    

HĐH l  quá trìn  ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên 

tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất kin  đo n  dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội. 

- Khái niệm CNH-HĐH:  
CNH  HĐH l  quá trìn  c uyển đổi c n bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản 

lý kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách 

phổ biến sức l o động cùng với công nghệ  p ươn  tiện  p ươn  p áp  iện đại nhằm 

tạo r  n n  suất l o động xã hội c o  ơn  

- C n cứ để thực hiện CNH rút ngắn: 

+ Nhân loại đã trải qua hai CM KHKT 

+ Thành tựu  ơn 20 n m đổi mới 

+ Xu  ướng toàn cầu hoá và HNKTQT 

+ Yêu cầu thu hẹp khoảng cách tụt hậu 

b. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

- Tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH 

+ Do yêu cầu phải xây dựn  cơ sở vật chất kĩ t uật của CNXH. 

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, khoa học công nghệ. 

+ Do yêu cầu phải tạo r  NSLĐ xã  ội cao 

- Tác dụng của CNH-HĐH  

+ Tạo tiền đề t úc đẩy t n  trưởng và phát triển kinh tế xã hội. 

+ Củng cố quan hệ sản xuất XHCN  t n  cường vai trò củ  N   nước 

+ Tạo tiền đề phát triển nền v n  oá tiên tiến đậm đ  bản sắc dân tộc. 

+ Xây dựng kinh tế tự chủ và chủ độn  HNQT  t n  cường tiềm lực ANQP. 

2. Nội dung cơ b n của CNH-HĐH ở nƣớc ta. 

a. Phát triển mạnh mẽ      ư n   ản   ất  

 - Thực hiện cơ k       nền sản xuất xã hội. 

- Áp dụng các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế 

quốc dân. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tron  quá trìn  CNH  HĐH đất nước, thực hiện 

bằng cách gắn CNH  HĐH với phát triển kinh tế tri thức. 

 

b. Xây d ng một  ơ  ấu kinh tế h p lý, hiện đại và có hiệu quả. 

- Cơ cấu kinh tế. 

 



Cơ cấu 7 vùng 

KT theo l.thổ 

(7 vùng) 

 

    

 

 

 

 

- Chuyển dịc  cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ lạc hậu, kém hiệu quả, 

bất hợp lý s n  cơ cấu kinh tế hiện đại, hợp lý và hiệu quả. 

- Xu  ướng chuyển dịch ngành kinh tế từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp s n  cơ cấu kinh 

tế nông, công nghiệp và phát triển lên t  n  cơ cấu kinh tế CN-NN-DV hiện đại. 

- Tỉ trọng phát triển cơ cấu n  n  kin  tế tron   D   

+ Tỉ trọn  côn  n  iệp v  dịch vụ n  y c n  t n  

+ Tỉ trọn  nôn  n  iệp n  y c n   iảm 

- Xu  ướng chuyển dịc  cơ cấu l o động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đ t nƣớc 

- Có nhận thức đún  về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của CNH-HĐH  

- Trong sản xuất, kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả n n  cạnh tranh cao. 

- Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu k o   ọc v  côn  n  ệ  iện đại vào sản xuất. 

- T ường xuyên học tập  nân  c o trìn  độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ t eo  ướng 

hiện đại. 

Bài 7:  

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần 

  a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều 

thành phần: 

* Khái niệm thành phần kinh tế: 

- Khái niệm chiếm hữu: Nắm giữ TLSX và của cải làm của riêng biểu hiện mối quan 

hệ giữ  con n ười với tự nhiên. 

 Vd: Con n ười nắm giữ tác độn  lên đất đ i để trồng trọt (chiếm hữu ) 

- Khái niệm sở hữu: Hính thức xã hội của hành vi chiếm hữu, biểu hiện mối quan hệ 

giữ  n ười với n ười, giữa các giai cấp trong việc chiếm hữu của cải trong tự nhiên. 

- Các hình thức sở hữu:  

   + N   nước 

   + Tập thể 

Cơ cấu ngành 

KT: CN-NN-DV 

Cơ cấu thành 

phần kinh tế 

(5TPKT) 

 

Xu 

hướng 

chuyển 

dịch cơ 

cấu lao 

động 

Tỉ trọng LĐ NN giảm 

Tỉ trọng lao động công 

nghiệp, dịch vụ tăng 

Tỉ trọng lao động chân 

tay giảm 

Tỉ trọng lao động trí óc 

tăng 



   + Tư n ân 

   + Hỗn hợp  

- Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định 

về tư liệu sản xuất. 

* Tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần: 

Nước ta trong thời kì quá độ lên CNXH lực lượng sản xuất còn thấp kém và ở nhiều 

trìn  độ k ác n  u  Để cho QHSX phải phù hợp với trìn  độ của LLSX nền kinh tế 

nước ta tất yếu phải tồn tại nhiều thành phần kinh tế. 

b. Các thành phần kinh tế ở nƣớc ta : 

* Kinh tế nhà nước: Dựa trên hình thức sở hữu n   nước về TLSX. 

- Nội dung: Gồm doanh nghiệp n   nước, quỹ dự trữ quốc gia, bảo hiểm xã hội, kết 

cấu hạ tầng KT-XH m  n   nước là chủ sở hữu t i n uyên  đất đ i; vốn n   nước góp 

vào các DN. 

- Vai trò: Kinh tế n   nước giữ  v i trò ‘c ủ đạo’ 

* Kinh tế tập thể: Sở hữu tập thể về TLSX 

 Hợp tác đ  dạng      HTX là nòng cốt 

- Vai trò: KT tập thể ngày càng phát triển + KT n   nước         là nền tảng vững chắc 

của nền kinh tế quốc dân. 

* Kinh tế tư n ân: dựa trên hình thức sở hữu tư n ân về tư liệu sản xuất. 

- Có vai trò quan trọng; một trong nhữn  động lực của nền kinh tế. 

Kinh tế tư n ân b o  ồm: 

+ KT cá thể tiểu chủ: Khuyến kích phát triển. 

+ KT tư bản tư n ân: K uyến khích phát triển trong những ngành nghề mà pháp luật 

không cấm. 

* Kinh tế tư bản n   nước: Dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp giữa KTNN với KTTB 

tư n ân (TB tron  nước với TB nước ngoài) 

- Là thành phần kinh tế có tiềm n n  to lớn về vốn, công nghệ, khả n n  tổ chức quản 

lí. 

- Vai trò: Hình thức kinh tế trung gian, hình thức kinh tế quá độ  l ” cầu nối” đư  sản 

xuất nhỏ lạc hậu lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. 

* Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Dựa trên hình thức sở hữu vốn củ  nước ngoài. 

- Là thành phần kinh tế có quy mô vốn lớn; trìn  độ quản lí hiện đại  trìn  độ công 

nghệ c o; đ  dạng về đối tác. 

c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền KT nhiều thành phần. 
- Tin tưởng, chấp   n  đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. 

- T  m  i  l o động sản xuất ở  i  đìn  

- Vận độn  n ười thân vào SX-KD 

- Tổ chức SX-KD t eo đún  p áp luật 

- Chủ động tìm kiếm việc làm 

Bài 8: 

1.Chủ nghĩa  ã hội và những đặc trƣng cơ b n của chủ nghĩa  ã hội: 

b. Những đặc trƣng cơ b n của CNXH ở việt nam: 



 

- Là một xã hội dân  i u  nước mạnh, công bằng, dân chủ v n min   

- Do n ân dân l o động làm chủ. 

- Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản 

xuất phù hợp với trìn  độ phát triển của lực lượng sản xuất.  

- Có nền v n  oá tiên tiến đậm đ  bản sắc dân tộc. 

- Con n ười được giải phóng khỏi áp bức bất công, có cuộc sống ấm no tự do hạnh 

phúc, phát triển toàn diện; 

- Các dân tộc trong cộn  đồng việt n m bìn  đẳn   đo n kết  tươn  trợ  v   iúp đỡ 

nhau cùng tiến bộ; 

- C  n   nước pháp quyền XHCN củ  n ân dân  do n ân dân  vì n ân dân dưới sự 

lãn  đạo củ  Đảng Cộng sản. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với n ân dân các nước trên thế giới. 

2. Quá độ  ên chủ nghĩa  ã hội ở nƣớc ta. 

a. Tính t t yếu khách quan đi  ên CNXH ở Việt Nam 

- Tính t t yếu: 

+ L  việc l m đún   p ù  ợp với điều kiện lịc  sử 

+   ù  ợp với n uyện vọn  củ  n ân dân 

+   ù  ợp với xu t ế củ  t ời đại 

- Nƣớc ta  ựa chọn con đƣờng XHCN vì: 

+ Đất nước mới c  độc lập t ực sự 

+ Xoá bỏ được áp bức  b c lột 

+ N ân dân c  cuộc sốn  ấm no   ạn  p úc  c  điều kiện p át triển  

- Có hai hình thức quá độ: 

+ Quá độ trực tiếp 

+ Quá độ  ián tiếp (bỏ qu  CNTB-VN) 

- Nƣớc ta đi  ên chủ nghĩa  ã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tƣ b n chủ nghĩa. 

+ Bỏ qua: sự t ốn  trị củ  qu n  ệ sản xuất v  kiến trúc t ượn  tần  tu bản c ủ n  ĩ   

+ Không bỏ qua: tiếp t u  kế t ừ  k o   ọc côn  n  ệ  v n  oá tiên tiến… 

II. Dạng đề kiểm tra: Đề có 24 câu trắc nghiệm và tình huống tự luận. 


