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Bài 13 : QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
I. Đặt vấn đề
Nhà nước quy định mức thuế giữa các mặt hàng có sự chênh lệch.
II. Nội dung
1. Kinh doanh : là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa.
2. Quyền tự do kinh doanh : là quyền được lựa chọn hình thức, tổ chức kinh
tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
3. Thuế : là khoản thu bắt buộc công dân, tổ chức kinh tế phải nộp vào ngân
sách nhà nước
* Tác dụng :
- Ổn định thị trường
- Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
- Đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
4. Trách nhiệm công dân :
- Tuyên truyền, vận động gia đình xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ về
kinh doanh và thuế
- Đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế.
Bài 14 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
I. Đặt vấn đề
- Việc làm của ông An đã giải quyết khó khăn cho xã hội.
- Chị Ba tự ý thôi việc đã vi phạm hợp đồng lao động.
II. Nội dung
1. Lao động : là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải
vật chất , giá trị tinh thần cho xã hội ; là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát
triển của đất nước, nhân loại.
2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân :
a. Lao động là quyền :
- Sử dụng sức lao động để học nghề, tìm kiếm việc làm
- Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội đem lại thu nhập cho bản thân,
gia đình.
b. Lao động là nghĩa vụ :
- Lao động là phương tiện để nuôi sống bản thân, gia đình.
- Góp phần sáng tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội, duy trì và
phát triển đất nước.
3. Trách nhiệm của nhà nước :
-Thu hút vốn đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động.
- Khuyến khích các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, học nghề,
dạy nghề.
4. Quy định của pháp luật về lao động đối với trẻ em : Cấm :
- Nhận trẻ chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
- Sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.
- Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

- Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.

