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I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm 

* Chính sách dân số 

- Tình hình dân số nước ta (đặc điểm và số liệu liên quan). 

- Mục tiêu của chính sách dân số 

+ Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số 

+ Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí 

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. 

- Phƣơng hƣớng 

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí 

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục 

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân 

+ Nhà nước đầu tư đúng mức và tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện công tác xã hội 

hóa dân số 

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số  

- Chấp hành chính sách dân số; pháp luật về dân số  

- Động viên mọi người cùng thực hiện và tham gia vào chính sách dân số 

* Chính sách giải quyết việc làm 

- Tình hình việc làm ở nƣớc ta hiện nay 

+ Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn. 

+ Dân số trong độ tuổi lao động tăng. 

+ Chất lượng nguồn lao động thấp 

Mục tiêu và phƣơng hƣớng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm: 

+ Mục tiêu: 

- Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn. 

 - Phát triển nguồn nhân lực 

-  Mở rộng thị trường lao động. 

- Giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề. 

+ Phƣơng hƣớng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm 

- Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.  

- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết 

việc làm. 

+ Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm. 

- Chấp hành chính sách dân số, chính sách giải quyết việc làm pháp luật về dân số. 

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành. 

- Có thái độ phê phán chống những hành vi, vi phạm chính sách dân số và giải quyết 

việc làm. 



- Có ý chí vươn lên nắm trong học tập bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề 

nghiệp đúng đắn để tích cực. 

2. Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

- Một số thông tin về tình hình tài nguyên môi trƣờng ở nƣớc ta 

- Mục tiêu 

+  Sử dụng hợp lý tài nguyên 

+ Làm tốt công tác bảo vệ môi trường 

+  Bảo tồn đa dạng sinh học 

+ Từng bước nâng cao chất lượng môi trường 

+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. 

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

- Phƣơng hƣớng 

+ Tăng cường công tác quản lí của nhà nước. 

+ Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân. 

+ Coi trọng nghiên cứu KHCN, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực. 

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

+ Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên. 

+ Áp dụng khoa học hiện đại vào khai thác. 

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

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

-  Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường 

-  Vận động mọi người cùng tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường 

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

* Chính sách giáo dục và đào tạo 

+ Nhiệm vụ của GD&ĐT 

 

- Nâng cao dân trí 

Vì dân trí thấp là tụt hậu và không thể hội nhập vì vậy phải nâng cao dân trí. 

- Đào tạo nhân lực 

+ Tạo ra đội ngũ lao động 

+ Tạo ra đội ngũ chuyên gia 

+ Tạo ra đội ngũ nhà quản l ý 

- Bồi dưỡng nhân tài 

       Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài thì mới có khả năng thu hẹp khoảng cách với các 

nước văn minh. 

+ Vị trí của GD&ĐT:  

 GD&ĐT là quốc sách hàng đầu và coi đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho sự phát triển vì: 

- Xây dựng XHCN con người được đặt ở vị trí trung tâm, là mục tiêu và động lực của 

sự phát triển. 

- Góp phần đào tạo, bồi dưỡng con người 

- Học vấn của nhân dân được nâng cao từ đó nắm bắt và sử dụng được KHCN. 

+ Phƣơng hƣớng cơ bản để phát triển Giáo dục và Đào tạo. 



- Nâng cao chất lượng, hiệu quả GD & ĐT 

- Mở rộng quy mô giáo dục 

- Ưu tiên đầu tư cho GD & ĐT 

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục 

- Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục  

- Tăng cường hợp tác quốc tế về GD&ĐT. 

+ Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo 
- Tin tưởng và chấp hành tốt chính sách giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. 

- Bồi dưỡng tinh thần học tập thường xuyên và học tập suốt đời. 

- Tìm kiếm và lựa chọn phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả. 

- Học mọi lúc, mọi nơi để nâng cao trình độ học vấn của mình. 

* Chính sách khoa học và công nghệ 

+ Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ. 

- Giải đáp kịp thời những vấn đề do cuộc sống đặt ra. 

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

Nhà nước. 

- Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tể. 

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

+ Vai trò của khoa học công nghệ. 

- Giúp đất nước giàu có 

- Kinh tế có sức cạnh tranh mạnh 

- Đông lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước 

- Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. 

+ Phƣơng hƣớng cơ bản để phát triển Khoa học và công nghệ. 

- Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN: nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong 

nghiên cứu khoa học 

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ: là nơi diễn ra hoạt động giao dịch, mua 

bán công nghệ. 

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: 

+ Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học. 

+ Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật 

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học. 

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học 

xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triên nông nghiệp, CNTT, công 

nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới. 

+ Trách nhiệm công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ 

- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn để tiếp thu và ứng dụng thành tựu KH và 

CN 

- Không ngừng sáng tạo để tìm kiếm và phát hiện ra những phương pháp mới. 

* Chính sách văn hóa 

+ Vai trò của văn hoá. 

- Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. 



- Văn hoá vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

- Văn hoá khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sự phát 

triển hài hoà giữa giá trị vật chất và tinh thần. 

+  Nhiệm vụ của văn hoá. 

Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm 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, 

 ý chí tự lực tự cường,  ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, sáng tạo, cần cù, giảm dị trong 

cuộc sống. 

+ Phƣơng hƣớng 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. 

+ Trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hóa 
- Tin tưởng và chấp hành đường lối chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước 

- Không ngừng bồi dưỡng tri thức để trở thành người có văn hóa 

- Gương mẫu thể hiện các hành vi có văn hóa trong gia đình, khu dân cư và nơi công 

cộng. 

- Tích cực học hỏi và tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa nhân loại. 

Ngoài ra có một số kiến thức thực tế cần liên hệ như trong các bài học đã cung cấp, gợi 

ý. 

II. Dạng đề kiểm tra: Đề có 32 câu trắc nghiệm và một tình huống tự luận. 


