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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2019-2020  

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học 

chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù 

hợp với tình hình thực tế.  

1. Lớp 10 
 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 

Bài 9. Con người là chủ thể của 

lịch sử và là mục tiêu phát triển 

của xã hội 

Phần II. Nội dung bài học 

Mục 1c. Con người là động lực của các 

cuộc cách mạng xã hội 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 

2 
Bài 12. Công dân với tình yêu, 

hôn nhân và gia đình 

Phần II. Nội dung bài học 

Mục 1. Tình yêu 
Không dạy nội dung tình yêu mang tính xã hội. 

3 

 

Bài 14. Công dân với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Phần II. Nội dung bài học 

- Mục 1. Lòng yêu nước 
Khuyến khích học sinh tự đọc. 

- Mục 2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc 

- Mục 3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc 

Tích hợp thành 01 mục: Trách nhiệm của công dân 

trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

4 Bài 15. Công dân với một số Phần II. Nội dung bài học  
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

vấn đề cấp thiết của nhân loại - Mục 1. Ô nhiễm môi trường và trách 

nhiệm của công dân trong việc bảo vệ 

môi trường  

- Mục 2. Sự bùng nổ dân số và trách 

nhiệm của công dân trong việc hạn chế 

sự bùng nổ dân số 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 

5 Hoạt động ngoại khóa Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp. 

3. Lớp 11 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 10. Nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

Phần II. Nội dung bài học 

- Mục 1. Bản chất của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

-  Mục 3. Những hình thức cơ bản của 

dân chủ 

 

Tích hợp mục 1 và mục 3, chỉ yêu cầu học sinh nêu 

được: 

- Khái niệm dân chủ và dân chủ XHCN 

- Bản chất dân chủ XHCN 

- Các hình thức cơ bản của dân chủ 

2 
Bài 14. Chính sách Quốc phòng 

và An ninh 
Cả bài 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 

3 Bài 15. Chính sách đối ngoại 

Phần II. Nội dung bài học 

- Mục 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính 

sách đối ngoại 

- Mục 2. Nguyên tắc của chính sách 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 
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đối ngoại 

4 Hoạt động ngoại khóa Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp. 

3. Lớp 12 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 

 

Bài 6. Công dân với các quyền 

tự do cơ bản 

Phần II. Nội dung bài học 

Mục 2b Trách nhiệm của công dân 
Khuyến khích học sinh tự đọc. 

2 
Bài 7. Công dân với các quyền 

dân chủ 

Phần II. Nội dung bài học 

- Mục 1c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và 

quyền ứng cử của công  dân 

- mục 2c. Ý nghĩa của quyền tham gia 

quản lý nhà nước và xã hội 

- Mục 3c.Ý nghĩa của quyền khiếu nại, 

tố cáo của công dân 

 - Mục 4b. Trách nhiệm của công dân  

 

 

 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 

 

Phần IV. Bài tập 

Bài tập số 6  
Không yêu cầu học sinh làm. 

3 
Bài 8. Pháp luật với sự phát 

triển của công dân 

Phần II. Nội dung bài học 

- Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng 

tạo và phát triển của công dân 

- Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và 

công dân trong việc bảo đảm và thực 

hiện quyền học tập, sáng tạo và phát 

triển của công dân 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 
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4 
Bài 9. Pháp luật với sự phát 

triển bền vững của đất nước 

Phần II. Nội dung bài học 

- Mục 2d. Nội dung cơ bản của pháp luật 

về bảo vệ môi trường 

- Mục 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật 

về quốc phòng, an ninh 

 

 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 

5 Thực hành ngoại khóa Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp. 

----------------------------------------- 

 


