BÀI GHI MÔN GDCD KHỐI 8
Tuần 5
Tiết 5

BÀI 15: PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ,

CHÁY NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI
I.Đặt vấn đề:
Hàng năm, tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại vẫn xảy ra.
II.Nội dung:
1.Những tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra những tổn thất to lớn
về sức khỏe,tính mạng và tài sản.
2.Pháp luật quy định:
-Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, cháy nổ và các
chất độc hại.
-Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được
cất giữ, chuyên chở sử dụng.
-Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và
tuân thủ các quy định về an toàn.
3.Trách nhiệm công dân, học sinh:
-Tìm hiểu, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định.
-Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện.
-Tố cáo các hành vi vi phạm.
III.Bài tập:
Làm BT 1,2,3,4/sgk.

Tuần 6
Tiết 6

Baøi 17 NGHÓA VUÏ TOÂN TROÏNG, BAÛO VEÄ TAØI SAÛN NHAØ

NÖÔÙC VAØ LÔÏI ÍCH COÂNG COÄNG
I.Đặt vấn đề:
Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản Nhà nước.
II.Nội dung:
1.Tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng:
-Tài sản Nhà nước: Là những tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống
nhất quản lý. (Hiến pháp 2013- điều 53).

-Lợi ích công cộng: Là những phúc lợi, những điều cần thiết có ích cho mọi người
như:các công trình công cộng,công trình phúc lợi, cầu đường, nhà văn hóa.
2.Ý nghĩa: Là cơ sở vật chất để:
-Phát triển kinh tế.
-Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
3.Nghĩa vụ công dân:
-Không xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại, sử dụng vào mục đích cá nhân.
-Được Nhà nước giao quản lý, sử dụng phải giữ gìn, bảo quản, đúng mục đích, tiết
kiệm, không tham ô, lãng phí.
4.Trách nhiệm Nhà nước:
-Ban hành, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.
-Tuyên truyền, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.
III.Bài tập:
Làm BT 1,2/sgk.
Tuần 7
Tiết 7

BAØI 18 QUYEÀN KHIEÁU NAÏI, TOÁ CAÙO CUÛA COÂNG DAÂN
I.Đặt vấn đề:
1.Em sẽ kín đáo báo công an.
2.Em sẽ báo cho người lớn, thầy cô hoặc cho công an.
3. Anh H nên làm đơn khiếu nại ông giám đốc.
II.Nội dung:
1.Quyền khiếu nại:
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi
hành chính xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
2.Quyền tố cáo:
Báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật
gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho Nhà nước, cơ quan, tổ chức, công dân…
3.Hình thức:
-Khiếu nại: Trực tiếp hoặc gởi đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
-Tố cáo: Trực tiếp hoặc gởi đơn đến cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền.
4.Trách nhiệm:
-Nhà nước:
+Ban hành luật khiếu nại, tố cáo.
+Nghiêm cấm trả thù người khiếu nại, tố cáo.
-Công dân:
+Trung thực, khách quan, thận trọng.

+Không vu khống, vu cáo làm hại người khác.
III.Bài tập:
Làm BT 1, 2/sgk.
Lưu ý: Hs chép bài vào vở, gv sẽ giảng bài khi nhập học lại.

