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1. Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản: 

- Khái niệm và nội dung các quyền tự do cơ bản của công dân: 

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 

+Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của 

công dân 

+ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

+Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 

+ Quyền tự do ngôn luận. 

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự 
do cơ bản của công dân 
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản 
của người khác. 
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân. 

2. Bài 7: Công dân với các quyền dân chủII 

- Khái niệm, nội dung các quyền dân chủ cơ bản của công dân: 

+ Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. 

+ Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội 

+ Quyền khiếu nại và tố cáo: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu 

nại và tố cáo. 

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ 
của công dân. 
- Thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân. 

3. Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân: 

- Nêu được khái niệm và nội dung của các quyền: Quyền học tập; quyền sáng tạo 

và quyền phát triển của công dân. 

- Phân biệt được hành vi đúng, sai trong quá trình thực hiện các quyền học tập, 

sáng tạo và phát triển của công dân. 



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của 
công dân. 

4. Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nƣớc: 

- Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế: 

+ Quyền tự do kinh doanh của công dân. 

+ Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

- Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội: 

+ Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. 

+ Pháp luật về dân số. 

+ Pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

+Pháp luật về vấn đè phòng, chống tệ nạn xã hội. 

------Hết------- 

 

 




