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A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1- Về kiến thức 

- Biết được nguồn gốc, bản chất của Nhà nước. 

- Nêu được thế nào là Nhà nước pháp quyền  xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Bản chất của Nhà nước pháp quyền  xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nêu được bản chất của nền dân chủ CNXH. 

- Nêu được nội dung cơ bản của nền dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội ở nước ta 

trong giai đoạn hiện nay. 

- Nêu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta 

hiện nay. 

 - Nêu được tình hình việc làmvà phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làmở Việt 

Nam hiện nay. 

- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. 

- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách khoa học và công nghệ 

Biết đánh giá một số hiện tượng trong cuộc sống có liên quan đến chính sách khoa học và công nghệ. 

- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại nước ta. 

- Nêu được nguyên tắc, phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta. 

2- Về kỹ năng 

- Biết tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN phù hợp với lứa tuổi và điều kiện bản thân. 

- Biết thực hiện quyền làm chủ trong các  lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội phù hợp với lứa tuổi. 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm. 

 - Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số phù hợp với khả năng của mình. 

 - Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình ở địa phương phù hợp với lứa tuổi. - Nêu 

được tình hình tài nguyên, môi trường và những phương hướng cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi 

trường ở nước ta hiện nay. 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản  để phát triển giáo dục- đào tạo ở nước ta hiện nay.    

- Hiểu được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện cs GD- ĐT của Nhà nước. 

- Biết tham gia tuyên truyền chính sách đối ngoại phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Biết quan hệ hữu nghị với nước ngồi. Tích cực học tập văn hố, ngoại ngữ để có đủ năng lực đáp ứng yêu 

cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai... 

3- Về thái độ  

  - Tôn trọng tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền XHCN VN. 

- Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi; phê phán các hành vi, luận 

điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN. 

- Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách 

dân số ở nước ta. 

 - Có ý thức tích cực họctập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai. 

- Biết tham gia tuyên truyền thực hiện cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH phù hợp khả năng của bản thân. 

 - Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH 

của Nhà nước - Biết tham gia thực hiện và tuyên truyền thực hiện cs TN và bảo vệ MT phù hợp khả năng 

của bản thân. 

  - Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và người khác trong việc thực hiện cs TN và bảo vệ MT. 

 - Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ cs TN và bảo vệ MT của Nhà nước. 

 - Phản đối và sẵn sàng đấu tranh với các hành vi gây hại cho TN, MT. 

 - Tin tưởng, ủng hộ cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH của Nhà nước. 

 - Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH của Nhà nước. 



- Tin tưởng, ủng hộ chính sách khoa học và công nghệ của nhà nước.Có ý thức phê phán những việc làm 

làm vi phạm chính sách khoa học và công nghệ của nhà nước. 

- Tin tưởng, ủng hộ chính sách đối ngoại của NN. 

II.  HÌNH THỨC 

Bài kiểm tra gồm 28 câu trắc nghiệm khách quan (7đ) và 2 câu tự luận giải quyết tình huống (3đ). 

III. NỘI DUNG  

BÀI 9: Nhà nước XHCN 

1.  Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nhà nước pháp quyền XHCN : là NN của dân, do dân, vì dân, quản lí mọi mặt đời sống xh bằng PL do 

ĐCSVN lãnh đạo. 

2. Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân. 

- Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta bao hàm tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. 

 

Chức năng  Nhà nước bóc lột CHNL, PK, 

TBCN. 

Nhà nước pháp quyền XHCN. 

Bạo lực và 

trấn áp 

Bảo vệ và duy trì sự bóc lột của 

giai cấp thống trị với giai cấp bị 

trị. 

Chống lại giai cấp bóc lột, thế lực thù địch để bảo 

vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng XHCN. 

Tổ chức và 

xây dựng 

Đem lại sự giàu có và bóc lột 

ngày càng nhiều cho giai cấp 

thống trị. 

Xây dựng xã hội mới – xây dựng nền kinh tế văn 

hóa xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ 

nghĩa. 

 

 

3.  Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa. 

 

BÀI 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

1.  Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

- Dân chủ:   Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống 

xh của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang 

bản chất giai cấp. 

- Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện: 

+ Mang bản chất giai cấp công nhân. 

+Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 

+ Lấy hệ tư tưởng Mác – Lê- nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội. 

+ Là nền dân chủ của nhân dân lao động. 

+ Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. 

2.  Hai hình thức cơ bản của dân chủ. 

* Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, 

tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. ( không phân biệt giới tính, địa vị, 

tôn giáo...)  

*Những hình thức phổ biến của dân chủ trực tiếp là: 

+ Trưng cầu ý dân (trong phạm vi toàn quốc) 

+ Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

+ Thực hiện sáng kiến pháp luật (nhân dân tham gia xd, sửa đổi, bổ xung PL) 

+ Làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, xd và thực hiện các qui ước, hương ước phù 

hợp PL. 

* Dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện) 

- Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những 

người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước. 

(thông qua các cơ quan đại diện như MTTQ và các đoàn thể nhân dân). 

 Cần phải kết hợp sử dung tốt hai hình thức dân chủ để phát huy tối đa hiệu quả của nền dân chủ 

XHCN. 



3. Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi. 

BÀI 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm 

1. Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta 

hiện nay.  

* Tình hình: Nước ta có quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh,kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, 

mật độ cao, phân bố chưa hợp lý. 

* Phương hướng:  

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ TW đến cơ sở, 

tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.   

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng với nội 

dung rộng rãi các chủ trương, biện pháp KHHGĐ. 

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm 

nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.  

+ Nhà  nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước; thực hiện xh hoá công tác 

dân số, tạo đk kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia chính sách dân số. 

2. Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam 

hiện nay.   

* Tình hình việc làm:  

-Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao 

-Thu nhập thấp 

-Chất lượng nguồn nhân lực thấp 

-Số SV tốtnghiệp ra trường có việc làm ít 

-Dòng di chuyển lao động từ nông thôn về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng. 

* Phương hướng:  

+ Thúc đẩy phát triển sx và dịch vụ, (KKcác thành phần KT, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sx, kinh 

doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lđ. 

+ KK làm giàu theo PL, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh 

phong trào lập nghiệp của thanh niên. 

+ Đẩy mạnh XK lao động, đặc biệt lđ qua đào tạo, lđ nông nghiệp, nhằm giải quyết y/c trước mắt và lâu 

dài, tăng thu nhập cho người lđ. 

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện 

đk việc làm cho người lđ. 

3. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc 

làm của Nhà nước. 

- Chấp hành chính sách dân số và pháp luật về dân số. 

- Chấp hành chính sách  giải quyết việc làm và PL về lao động. 

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh chống hành vi vi 

phạm cs ds và giải quyết việc làm. 

- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, 

chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất 

nước. 

- Thiếu việc làm là một trong những nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý do vậy tự tạo việc làm có thu 

nhập hợp pháp là biện pháp hữu hiệu để phòng chống ma tuý. 

BÀI 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 

1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiên nay  

- Thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay như thế nào? 

2. Phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.   

* Phương hướng: 

- Tăng cường công tác quản lý của nhà nước. 

- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho 

người dân. 

- Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ,mở rộng hợp tác quốc tế. 

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.  



- Khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

- Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lý chất thải. 

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 

của Nhà nước. 

- Công dân có trách nhiệm gì đối với chính sách  tài nguyên và bảo vệ môi trường? 

Rút ra trách nhiệm của học sinh. Tìm hiểu một số hoạt động bảo vệ môi trường mà em biết. 

-  Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

-  Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và ở nơi mình hoạt 

động. 

-  Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật về 

tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá 

1. Chính sách giáo dục và đào tạo. 

- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay 

* Nhiệm vụ: 

- Nâng cao dân trí 

- Đào tạo nhân lực 

- Bồi dưỡng nhân tài 

* Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo bao gồm những nội dung nào? Ví dụ. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

- Mở rộng qui mô giáo dục 

- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. 

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

- Xã hội hoá giáo dục 

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. 

2. Chính sách khoa học và công nghệ 

- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.  

*Nhiệm vụ 

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra. 

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. 

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ. 

* Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ bao gồm những nội dung cơ bản nào? Ví 

dụ. 

- Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. 

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. 

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. 

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. 

3. Chính sách văn hoá. 

- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

ở nước ta hiện nay 

* Nhiệm vụ của văn hoá. 

- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc. 

- Tiên tiến: tinh thần yêu nước và tiến bộ theo chủ nghĩa Mác-Lênin , tư tưởng HCM vì mục tiêu phát 

triển con người toàn diện. 

- Đậm đà bản sắc dân tộc: giá trị tinh hoa văn hoá dân tộc Việt đó là: lòng yêu nước,  chí tự lực tự 

cường,  thức cộng đồng, lòng nhân ái, sáng tạo, cần cù, giảm dị trong cuộc sống. 

* Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân 

dân. 

- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc. 



- Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại: tiếp thu tư tưởng tiến bộ để làm giàu cho trí tuệ, tâm hồn người 

Việt Nam. 

- Nâng cao sự hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá của nhân dân. 

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách GD&ĐT, KH&CN, văn hoá 

* Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo,KH-

CN,VH  

- Tin tưởng, chấp hành CS của Đảng và NN. 

- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn. 

- Trau dồi đạo đức, chiếm lĩnh khoa học. 

- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. 

Bài 14 : Chính sách quốc phòng và an ninh 

1. Phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta.  

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn  kết toàn dân tộc. 

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 

- Kết hợp quốc phòng với an ninh 

- Kết hợp KTXH với QP&AN 

2. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh 

của Nhà nước.   

* Trách nhiệm của học sinh 

+ Rèn luyện sức khoẻ, ra sức học tập 

+ Có lối sống lành mạnh, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. 

+ Động viên mọi người tham gia nghĩa vụ quân sự. 

* Trách nhiệm chung:  

 + Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước. 

 + Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù. 

 + Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia. 

 + Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

 + Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú. 

 

Bài 15: Chính sách đối ngoại 

1 Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta. 
* Vai trò chính sách Đối ngoại 

- Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi. 

- Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của nước ta. 

* Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. 

- Giữ vững môi trường hoà bình , tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi công cuộc đổi mới; 

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, CNH–HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và 

tiến bộ xã hội. 

2. Những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở 

nước ta. 

* Nguyên tắc:  

- Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

* Phương hướng cơ bản để thực hiện Chính sách đối ngoại. 

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng 

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân 

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. 

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. 

3. Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.   

* Trách nhiệm chung: 

 + Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 



 + Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

+ Tham gia vào các công việc có liên quan đến đối ngoại như: rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn 

hóa và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ… 

+ Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong 

truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị. 

* Trách nhiệm của học sinh: 

+ Luôn tâm đến tình hình thế giới và vai trò của Việt Nam 

+ Tham gia vào các công việc có liên quan đến đối ngoại… 

IV.  MỘT SỐ CẦU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được thể hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của tổ 

chức nào sau đây? 

 A.Hội nông dân.    B. Đảng Cộng sản.  

 C. Mặt trận Tổ quốc.    D. Hội chữ thập đỏ. 

Câu 2: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở một trong những phương diện nào sau đây? 

 A. Mang bản chất giai cấp công nhân. B. Đảm bảo tính công bằng tuyệt đối. C. 

Triệt tiêu lợi ích cá nhân.   D. Đề cao tư tưởng tự tôn. 

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện 

nay? 

 A. San bằng mật độ dân cư.   B. Điều chỉnh mọi nguồn thu nhập. 

 C. Thúc đẩy hoạt động nhập cư.  D.Ổn định cơ cấu dân số. 

Câu 4: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách nào sau 

đây? 

A. Bảo vệ môi trường.   B. Quốc phòng và an ninh.   

C. Giải quyết việc làm.   D. Khoa học và công nghệ. 

Câu 5: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước 

ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

 A. Chủ động ngăn chặn ô nhiễm môi trường.  

B. Khôi phục làng nghề truyền thống. 

 C.Khai thác đồng loạt các nguồn tài nguyên. 

D. Phổ cập mô hình du canh du cư. 

Câu 6: Để tạo thị trường cho khoa học và công nghệ, Nhà nước ta thực hiện một trong những chủ trương 

nào sau đây? 

A. Trọng dụng nhân tài.   B. Đề cao tư tưởng cố hữu.  

 C. San bằng thuế thu nhập.   D. Chia đều mọi lợi nhuận. 

Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta được thể 

hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Đổi mới cơ chế quản lí.   B. Khai thác mọi nguồn tài nguyên. C. San bằng trình độ 

dân trí.   D. Phát triển lao động thủ công. 

Câu 8: Nội dung nào sau đây là một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo 

ở nước ta? 

A. Mở rộng quy mô giáo dục.   B. Đồng loạt miễn, giảm học phí. C. Kìm hãm phát triển 

văn hóa.  D. Hạn chế hợp tác quốc tế. 

Câu 9: Để đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ, Nhà nước huy động các nguồn lực đi nhanh 

vào một số lĩnh vực sử dụng 

A. công nghệ tiên tiến.   B. lao động thủ công. 

C. phương pháp truyền thống.  D. công cụ thô sơ.  

Câu 10: Để có thị trường cho khoa học và công nghệ, Nhà nước đã thực hiện một trong những biện pháp 

nào sau đây? 

A. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. B. Từ chối giao lưu quốc tế. 

C. Hạn chế đào tạo cán bộ khoa học.  D. Giảm bớt nguồn vốn cung ứng.  

Câu 11: Một trong những phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là kế 

thừa và phát huy những 



A. phong tục lạc hậu.    B. lối sống thực dụng. 

C. tư tưởng mê tín dị đoan.   D. di sản văn hóa dân tộc. 

Câu 12: Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học là thực hiện phương hướng 

nào sau đây để phát triển khoa học và công nghệ? 

A. Tăng cường đề cao lợi ích nhóm.  B. Đáp ứng mọi nhu cầu riêng biệt. 

C. Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ. D. Tiến hành phân hóa giai cấp. 

Câu 13: Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc là nền văn hóa 

A. duy trì hủ tục vùng, miền.   B. bảo vệ phong tục lạc hậu. 

C. đậm đà bản sắc dân tộc.   D. phát triển tư tưởng cực đoan. 

Câu 14: Giáo dục và đào tạo không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? 

 A. Đào tạo nhân lực.    B. Phân hóa giàu nghèo. 

 C. Nâng cao dân trí.    D. Bồi dưỡng nhân tài. 

Câu 15: Phương hướng của chính sách quốc phòng, an ninh khôngphải là sự kết hợp giữa hai yếu tố nào 

sau đây? 

 A. Thế lực phản động và nhân dân. B. Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

 C. Quốc phòng và an ninh.  D. Kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. 

Câu 16: Một trong những nguyên tắc của chính sách đối ngoại được biểu hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Bình đẳng và cùng có lợi.   B. Đề cao vị trí độc tôn. 

C. Can thiệp vào công việc nội bộ.  D. Xâm phạm độc lập chủ quyền. 

Câu 17: Việc làm nào sau đây của công dân là góp phần tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam? 

 A.Tuân thủ pháp luật.   B.Buôn bán hàng cấm.  

  C.Che giấu tội phạm.   D. Phá hoại của công. 

Câu 18: Tại hội nghị toàn dân,nhân dân biểu quyết công khai về mức đóng góp xây dựng đường liên thôn 

của địa phương là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây? 

  A.Trực tiếp.  B.Gián tiếp.  C.Đại diện.  D.Trung gian. 

Câu 19: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách 

giải quyết việc làm? 

 A. Lười lao động, sống ỷ lại.   B. Định hướng nghề nghiệp đúng đắn. 

 C. Chủ động tham gia sản xuất.  D. Vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật. 

Câu 20: Gìn giữ, bảo vệ các loài động vật ở khu bảo tồn thiên nhiên là công dân góp phần thực hiện chính 

sách nào sau đây? 

 A. Dân số và giải quyết việc làm.   B. Tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

 C. Quốc phòng và an ninh.      D. Khoa học và công nghệ. 

Câu 21: Công dân lưu giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta là góp phần thực hiện 

chính sách nào sau đây? 

 A. Dân số.  B. Văn hóa.  C. Quốc phòng. D. Tài nguyên. 

Câu 22: Công dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử là góp phần thực hiện chính sách 

nào sau đây? 

A. Văn hóa.  B. Việc làm.  C. Tài chính.  D. Dân số. 

Câu 23: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và 

đào tạo? 

 A. Phê phán mọi hình thức học tập.     B. Nâng cao trình độ học vấn. 

 C. Đổi mới phương pháp học tập.  D. Mở rộng quy mô các cấp học. 

Câu 24: Sao chép tác phẩm nghệ thuật của người khác vì mục đích vụ lợi là không thể hiện trách nhiệm 

của công dân đối với chính sách nào sau đây? 

 A. Tài nguyên. B. Môi trường. C. Dân số.  D. Văn hóa. 

Câu 25: Công dân tích cực đấu tranh chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan là góp phần thực hiện chính 

sách nào sau đây? 

A. Tài nguyên. B. Bảo hiểm.  C. Văn hóa.  D. Tiền tệ. 

Câu 26: Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hóa? 



A. Tham gia truyền đạo trái phép.  B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kỹ thuật. 

C. Nâng cao trình độ học vấn.  D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Câu 27: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Gây rối trật tự công cộng.  B. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú. 

C. Gìn giữ an ninh quốc gia.  D. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. 

Câu 28: Hoạt động nào sau đây của công dân góp phần thực hiện chính sách đối ngoại? 

A. Quan tâm đến tình hình thế giới.  B. Đưa người vượt biên trái phép. 

C. Chia sẻ các bài viết phản động.  D. Từ chối mọi quan hệ quốc tế. 

 


