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A. MA TRẬN  

TT Nội dung kiến thức TN TL 

1 Nhà nước xã hội chủ nghĩa 4 1 

2 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 6  

3 Chính sách dân số và giải quyết việc làm 10 1 

4 Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 8  

 Tổng 28 2 

 

B. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: 

Nhà 

nước 

XHCN 

1. 

Nguồn 

gốc và 

bản 

chất 

của 

Nhà 

nước 

(tự 

học) 

 

2. Nhà 

nước 

pháp 

quyền 

XHCN 

Việt 

Nam 

 

a. Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

- Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

- Quản lí mọi mặt của đời sống XH bằng pháp luật. 

- Do ĐCS Việt Nam lãnh đạo. 

b. Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

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

- Thể hiện: 

* Tính nhân dân: 

+ Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

+ Nhân dân tham gia quản lí. 

+ Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. 

+ Là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. 



* Tính dân tộc: 

+ Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc 

tốt đẹp của dân tộc. 

+ Nhà nước có chính sách đúng đắn, chăm lo lợi ích của dân 

tộc. 

+ Đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

- Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân 

chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. 

+ Tổ chức, xây dựng và quản lí nền kinh tế, văn hóa, giáo dục,  

khoa học. 

+ Tổ chức xây dựng đảm bảo các chính sách xã hội 

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

 

 3. 

Trách 

nhiệm 

CD 

 

Bài 10: 

Nền dân 

chủ 

XHCN 

1. Bản 

chất 

của 

nền 

dân 

chủ xã 

hội 

chủ 

nghĩa. 

 

a. Dân chủ là gì? 

- Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của 

nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

- Những nền dân chủ trong lịch sử: 

+ Dân chủ chủ nô 

+ Dân chủ tư sản 

+ Dân chủ XHCN 

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

- Là nền dân chủ của nhân dân lao động, được thực hiện chủ yếu 

bằng Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

2. Xây 

dựng 

nền 

dân 

chủ 

XHCN 

ở Việt 

Nam 

 

Chính 

trị 

- Quyền bầu cử và ứng cử 

- Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội 

- Quyền khiếu nại, tố cáo 

- Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo 

chí 

* Nghĩa vụ: Bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội. 

Văn 

hóa 

 

- Quyền tham gia đời sống văn hóa 

- Quyền hưởng lợi ích sáng tạo văn hóa của chính 

mình 

- Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật 



* Nghĩa vụ: Tôn trọng, giữ gìn, phát huy các giá trị 

văn hóa dân tộc. 

Xã 

hội 

- Quyền lao động 

- Quyền bình đẳng nam nữ 

- Quyền được chăm sóc sức khỏe 

- Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã 

hội. 

- Quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần. 

- Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống 

hiến và hưởng thụ. 

* Nghĩa vụ: tham gia các phong trào xã hội ở địa 

phương 
 

3. 

Những 

hình 

thức 

cơ bản 

của 

dân 

chủ 

 

a. Dân chủ trực tiếp. 

- Là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân 

thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc 

của cộng đồng, của Nhà nước. 

b. Dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện) 

- Là hình thức dân chủ thông qua những quy 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. 

 

 

 

Nội dung Mục tiêu Phương hướng TNCD 

 

 

 

Chính 

sách  

dân số 

- Giảm tỉ lệ tăng 

dân số  

- Ổn định quy mô, 

cơ cấu dân số và 

phân bố dân cư 

hợp lí 

- Nâng cao chất 

lượng dân số. 

 

- 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. 

- Chấp hành chính sách, 

pháp luật về dân số. 

- Đấu tranh với những 

hành vi vi phạm chính 

sách dân số. 

- HS: Không nên yêu 

sớm, không quan hệ 

tình dục trước hôn nhân. 

 

 

 

 

Chính 

sách giải 

- Tập trung giải 

quyết việc làm cả 

ở thành thị và nông 

thôn. 

- Phát triển nguồn 

nhân lực. 

- Thúc đấy phát triển sản xuất 

và dịch vụ. 

- Khuyến khích làm giàu theo 

pháp luật, tự do hành nghề. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao 

động. 

- Chấp hành chính sách 

việc làm và pháp luật về 

lao động. 

- Chủ động tìm kiếm 

việc làm, tăng thu nhập. 

- HS: + Tích cực học 



quyết việc 

làm 

- Tăng tỉ lệ người 

lao động đã qua 

đào tạo. 

 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn tập và rèn luyện 

+ Có định hướng nghề 

nghiệp đúng đắn. 

 

 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

bảo vệ 

môi 

trường 

- Sử dụng hợp lí tài 

nguyên. 

- Bảo vệ môi 

trường. 

- Bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

- Từng bước nâng 

cao chất lượng môi 

trường. 

 

- Tăng cường công tác quản lí 

của Nhà nước 

- Thường xuyên giáo dục 

tuyên truyền xây dựng ý thức 

trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, 

môi trường cho mọi người 

dân. 

- Coi trọng nghiên cứu khoa 

học và công nghệ, mở rộng 

hợp tác quốc tế khu vực. 

- Chủ động phòng ngừa, ngăn 

chặn ô nhiễm, cải thiện môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên. 

- Khai thác, sử dụng hợp lí tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

- Áp dụng công nghệ hiện đại 

để khai thác tài nguyên và xử 

lí chất thải, rác, bụi, tiếng ồn. 

- Chấp hành chính sách 

và pháp luật về bảo vệ 

tài nguyên, môi trường. 

- Tích cực tham gia vào 

các hoạt động bảo vệ tài 

nguyên, môi trường ở 

địa phương và nơi mình 

hoạt động. 

- Vận động mọi người 

cùng thực hiện chống 

các hành vi vi phạm 

pháp luật về 

TN&BVMT. 

 

 

C. ĐỀ THAM KHẢO 

 

I. TRẮC NGHIỆM (28 câu = 7 điểm) 

Câu 1.  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của 

A. giai cấp công nhân. 

B. nhân dân lao động. 

C. cán bộ, công chức. 

D. giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức. 

Câu 2. Một trong các chức năng cơ bản của Nhà nước là  

A. trấn áp và bảo vệ đất nước. 

B. tổ chức đàn áp sự phản kháng trong xã hội. 

C. đảm bảo trật tự an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

D. tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

Câu 3.  Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mang bản chất của 

A. giai cấp công nhân.  

B. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. 

C. giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 



D. tầng lớp trí thức trong xã hội.  

Câu 4. Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể 

hiện tập trung nhất ở   

A. sự phục vụ lợi ích của nhân dân.    

B. sự thể hiện ý chí của nhân dân.    

C. sự do nhân dân xây dựng nên. 

D. sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. 

Câu 5. Dân chủ được hiểu là 

A. quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội.                  

B. quyền lực cho giai cấp thống trị. 

C. quyền lực thuộc về nhân dân.                                                    

D. quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội. 

Câu 6. Nền dân chủ XHCN dựa trên nền tảng tư tưởng nào sau đây? 

A. Hệ tư tưởng Giai cấp tư sản. B. Hệ tư tưởng giai cấp công nhân. 

C. Hệ tư tưởng Mác – Lênin. D. Hệ tư tưởng cấp nông dân. 

Câu 7. Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào sau đây? 

A. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội.                                       

B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. 

C. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.       

D. Giai cấp công nhân. 

Câu 8. Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là 

A. chế độ tư hữu về TLSX. 

B. chế độ sở hữu tập thể về TLSX. 

C. chế độ công hữu về TLSX. 

D. sở hữu hỗn hợp về TLSX. 

Câu 9. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ gắn liền với 

A. pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. 

B. pháp luật, kỉ luật, trật tự. 

C. kỉ cương, trật tự, công bằng. 

D. công bằng, dân chủ, văn minh. 

Câu 10. Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở 

quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền bình đẳng nam nữ. 

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

C. Quyền tự do kinh doanh. 

D. Quyền tự do lựa chọn nơi làm việc. 

Câu 11. Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm là 

A. phát triển nguồn nhân lực. 

B. thúc đẩy phát triển sản xuất. 

C. đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

D. sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng của chính sách giải quyết 

việc làm? 



A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ 

B. Tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo 

C. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật 

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

Câu 13. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền giáo dục là phương hướng cơ bản của 

A. chính sách dân số.                                       B. chính sách xã hội. 

C. kế hoạch hóa gia đình.                                D. chính sách y tế. 

Câu 14. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là 

A. nâng cao đời sống nhân dân.                               

B. làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.       

C. tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý. 

D. làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục. 

 Câu 15. Thực hiện có hiệu quả phương hướng của chính sách dân số sẽ 

A. nâng cao chất lượng dân số.                              

B. nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

C. nâng cao đời sống nhân dân.                              

D. nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân 

Câu 16. Phương  hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là làm tốt công tác 

A. thông tin tuyên truyền.                       B. tuyên truyền  

C. thông tin, tuyên truyền, giáo dục.      D. tuyên truyền, giáo dục. 

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải phương hướng cơ bản của chính sách dân số? 

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý.          

B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. 

C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.                  

D. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân. 

Câu 18. Việc đưa hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên vào chương trình 

học phổ thông là thể hiện hoạt  động giáo dục ý thức thực hiện chính sách 

A. y tế.                    B. xã hội.                      C. văn hóa.                    D. dân số.            

Câu 19. Nhà nước đưa ra những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nhằm mục 

đích gì? 

A. Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực. 

B. Ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

C. Nâng cao chất lượng đời sống, tạo thu nhập cho nhân dân. 

D. Phát triển kinh tế xã hội, ổn định quy mô dân số. 

Câu 20. Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là 

A. thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ. 

B. sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 

C. đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

D. mở rộng thị trường lao động. 

Câu 21. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường là 

A. bảo tồn đa dạng sinh học. 

B. khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 



C. nâng cao chất lượng môi trường. 

D. bảo vệ môi trường. 

Câu 22. Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách tài nguyên và 

bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay? 

A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. 

B. xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. 

C. coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

D. đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Câu 23. Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? 

A. Đốt và xả khí lên cao.              B. Chôn sâu. 

C. Đổ tập trung vào bãi rác.   D. Phân loại và tái chế. 

Câu 24. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường? 

A. Chỉ khai thác sử dụng tài nguyên có thể phục hồi. 

B. Sử dụng hợp lí tài nguyên. 

C. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường. 

D. Khai thác vừa phải.  

Câu 25. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai? 

A. Đảng, nhà nước. 

B. Các cơ quan chức năng. 

C. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức. 

D. Thế hệ trẻ. 

Câu 26.  Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là 

gì? 

A. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng. 

C. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi 

trường. 

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước 

nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Câu 27. Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay? 

A. Giữ nguyên hiện trạng. 

B. Không khai thác và sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt hơn. 

C. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng  hủy hoại đang 

diễn ra nghiêm trọng. 

Câu 28. Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta 

cần có những biện pháp nào? 

A. Quy định quyền sở hữu, trách nhiệm sử dụng tài nguyên.    

B. Gắn lợi ích và quyền. 

C. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ.    

D. Xử lí kịp thời. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 1: Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền 
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Câu 2: Trong buổi thảo luận về vấn đề dân số, có hai quan niệm: 

Quan niệm thứ nhất: Nên để cho dân số tăng một cách tự nhiên, Nhà nước không 

nên can thiệp vào để hạn chế tốc độ tăng dân số. 

Quan niệm thứ hai: Cần thúc đẩy cho dân số tăng nhanh vì dân số đông sẽ có 

nguồn nhân lực dồi dào, sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. 

Câu hỏi: Theo em, hai quan niệm trên đúng hay sai? Vì sao? 

 

 

 


