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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(Tuần từ 08/11/2021 đến 13/11/2021)
I. Hướng dẫn học tập
NỘI DUNG
Chủ đề. Quyền bình
đẳng của công dân
trong một số lĩnh
vực đời sống xã hội
(tiết 4)
* Hoạt động 1:
Đọc tài liệu và
thực hiện các yêu
cầu.

GHI CHÚ

Mục 3. Bình đẳng trong kinh doanh (Bài 4)

- Học sinh nghiên cứu Hiến pháp 2013, Luật Doanh
nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và sách giáo khoa
Giáo dục công dân 12 bài 4 “Quyền bình đẳng của
công dân trong một số lĩnh vực đời sống xã hội” trong
chủ đề tích hợp (tiết 4) từ trang 37 đến trang 39.
- Học sinh trả lời các câu hỏi:

1. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh?
2. Nước ta có những thành phần kinh tế nào?
Nêu các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam.

3. Việc Nhà nước ta thừa nhận doanh nghiệp
nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tồn tại và phát triển ở
những ngành, những lĩnh vực then chốt, quan trọng
của nền kinh tế có vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong
kinh doanh không? Vì sao?

4. Tốt nghiệp THPT, đã 18 tuổi, H quyết định
bắt đầu sự nghiệp bằng nghề kinh doanh. Sau khi tham
dự khóa đào tạo ngắn hạn về kinh doanh, H thưa
chuyện với bố mẹ để xin cấp vốn và đã được bố mẹ
đồng ý. Công việc đầu tiên mà H phải làm là nộp hồ
sơ đăng ký kinh doanh lên Ủy ban nhân dân huyện.
Thế nhưng, anh cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì lại giải
thích rằng, H không thể được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh vì mới tốt nghiệp THPT, vừa mới
qua tuổi vị thành niên. H suy nghĩ, pháp luật đâu có
quy định người đã thành niên vừa tốt nghiệp THPT
không được đăng lý kinh doanh? Theo em, lời giải
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thích của anh cán bộ tiếp nhận hồ sơ có đúng pháp luật
không? H có quyền bình đẳng như mọi người đã thành
niên khác trong việc được cấp Giấy chứng nhận đăng
kí kinh doanh không? Vì sao?

5. N 18 tuổi, có vốn và có sở thích là kinh
doanh Dược phẩm nên quyết định mở quầy Dược để
bán. Theo em, N có được phép thực hiện ý định đó
không? Vì sao? Điều kiện để N được tiến hành kinh
doanh Dược phẩm là gì?

6. Nêu những ngành, nghề kinh doanh mà pháp
luật cấm.

7. Theo em, quyền và nghĩa vụ của người tham
gia kinh doanh là gì?

8. Quyền bình đẳng trong kinh doanh được thể
hiện như thế nào? Cho ví dụ.
* Hoạt động 2:
Kiểm tra, đánh giá
quátrình tự học.

- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài
học.
- Hoàn thành bài tập củng cố.
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá
trình tự học.

II. Kiến thức trọng tâm
Phần II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống xã hội
3. Bình đẳng trong kinh doanh
a) Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh
* Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình
đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ để sinh lợi.
* Bình đẳng trong kinh doanh là quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật về kinh
doanh. Bình đẳng về lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh. Bình đẳng về lựa chọn
hình thức tổ chức kinh doanh. Bình đẳng về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh
doanh.
b) Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh
- Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
- Mọi doanh nghiệp có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh khi đủ điều kiện trong những
ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
- Mọi loại hình doanh nghiệp đều được khuyến khích phát triển, hợp tác và cạnh tranh lành
mạnh.
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- Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh; chủ động tìm
kiếm thị trường, khách hàng, kí kết hợp đồng; tự do liên doanh liên kết; tự chủ kinh doanh.
- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình kinh doanh: Kinh doanh
đúng ngành nghề đã đăng kí; nộp thuế; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao
động; bảo vệ môi trường tài nguyên; phòng chống cháy nổ, …
c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân
trong kinh doanh (Học sinh tự học)
* Học sinh đọc sách giáo khoa trang 39 và tự tìm hiểu nội dung trách nhiệm của Nhà nước
trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.
- Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp ở
nước ta.
- Nhà nước qui định quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
- Nhà nước khẳng định bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp của mọi loại hình doanh
nghiệp.
- Nhà nước quy định nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, hoạt động sản
xuất, kinh doanh, quản lí doanh nghiệp, bình đẳng trong tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị
trường và nguồn lao động.
III. Bài tập củng cố
Làm bài tập 6, 7 và 9 sách giáo khoa trang 43, 44.
IV. Phản hồi thông tin (GVBM dạy lớp)
(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập)
Lớp: …
Họ tên học sinh: …
Môn học

Nội dung học tập

Câu hỏi của học sinh
1. ………………………………………

Giáo
dục
công
dân

Chủ đề. Quyền bình
đẳng của công dân trong
một số lĩnh vực đời sống
xã hội (tiết 4)
Mục 3. Bình đẳng trong
kinh doanh (Bài 4)

…………………………………………
…………………………………………
2. ………………………………………
…………………………………………
3. ………………………………………
…………………………………………
HẾT

