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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
GV HS 

1 Hoạt động của nền kinh tế 

1.1 

 

 

Nền kinh tế 

và các chủ thể 

của nền kinh 

tế 

 

 

 

 

 

 

Tranh thể hiện sơ 

đồ mô phỏng về 

các chủ thể tham 

gia trong nền 

kinh tế và vai trò 

của các chủ thể 

tham gia trong 

nền kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kể được tên 

các chủ thể tham 

gia trong nền kinh 

tế. 

- Nhận biết được 

vai trò của các 

chủ thể tham gia 

trong nền kinh tế. 

 

 

 

Tranh thực hành gồm 2 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. Nội dung phản ảnh sơ 

đồ: 

- Các chủ thể kinh tế cơ bản tham gia trong nền 

kinh tế: 

+ Người sản xuất (gồm các nhà sản xuất, đầu tư, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... );  

+ Người tiêu dùng (những người mua hàng hóa, 

dịch vụ trên thị trường đề thỏa mãn nhu cầu tiêu 

dùng); 

 + Các chủ thể trung gian trong thị trường (những 

cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các 

chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên 

thị trường) 

 + Nhà nước   

- Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường (trong 

đó Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm) 

 + Người sản xuất (người trực tiếp tạo ra của cái vật 

chất, sản phẩm cho xã hội để phục vụ tiêu dùng); 

 + Người tiêu dùng (là động lực quan trọng của sự 

phát triển sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tới sản 

xuất); 

+ Các chủ thể trung gian trong thị trường  (kết nối, 

thông tin trong các quan hệ mua, bán) 

x  Bộ  01bộ/ 

GV 

 

 

 

 

 

 

Dùng 

cho lớp 

10 
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Số 

TT 
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+ Nhà nước (vai trò quản lý nhà nước về kinh tế 

đồng thời thực hiện những biện pháp để khắc phục 

những khuyết tật của thị trường). 

 

1.2 

 

Thị trường và 

cơ chế thị 

trường  

Tranh thể hiện sơ 

đồ các loại hình 

thị trường cơ bản 

 

 

 

 

Liệt kê được các 

loại thị trường  

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. Nội dung phản ánh sơ 

đồ các loại hình thị trường cơ bản gồm:  

- Căn cứ theo đối tượng trao đổi, mua bán cụ thể, 

có: thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ.  

- Căn cứ vào phạm vi các quan hệ, có : thị trường 

trong nước, thị trường thế giới. 

- Căn cứ vào vai trò của các yếu tố được trao đổi, 

mua bán, có: thị trường tư liệu tiêu dùng; thị trường 

tư liệu sản xuất.  

- Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành có: thị 

trường tự do; thị trường có điều tiết; thị trường cạnh 

tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn 

hảo (độc quyền).  

x  Tờ  01tờ/ 

GV 

 

 

 

 

 

 

Dùng 

cho lớp 

10 

1.3 Hội nhập 

kinh tế quốc 

tế 

Tranh ảnh về hoạt 

động kí kết hợp 

tác kinh tế quốc 

tế giữa chính phủ 

Việt Nam với 1 

số tổ chức quốc 

tế và khu vực 

- HS biết được 

một số hoạt động 

kí kết hợp tác 

kinh tế quốc tế 

giữa chính phủ 

Việt Nam với 1 số 

tổ chức quốc tế và 

khu vực 

Bộ tranh thực hành gồm 3 tờ; kích thước (790 x 

1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Nội dung có tính 

giáo dục và tác động lan toả, minh họa hình ảnh cụ 

thể sau:  

    + Hình ảnh Việt Nam tham gia WTO 

    + Hình ảnh Việt Nam tham gia AFTA 

    + Hình ảnh Việt Nam tham gia CPTTP  

x  Bộ  01bộ/ 

GV 

 

 

 

 

 

 

Dùng 

cho lớp 

12 

2 Hoạt động kinh tế của Nhà nước 

2.1 Ngân sách Nhà 

nước và Thuế  

Tranh thể hiện sơ 

đồ mô phỏng một 

số loại thuế phổ 

- Nhận biết và gọi 

tên được một số 

loại thuế phổ biến  

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ, có hình rõ nét, đẹp, 

x  Tờ 01tờ/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 10 
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Số 
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biến   màu sắc rõ minh hoạ sơ đồ một số loại thuế phổ 

biến: 

- Thuế  trực thu: Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế 

thu nhập cá nhân; Thuế sử dụng đất;  

- Thuế gián thu: Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ 

đặc biệt; Thuế xuất nhập khẩu; Thuế tài nguyên; 

Thuế môn bài. 

2.2 Bảo hiểm và 

An sinh xã 

hội  

Tranh thể hiện 

một số loại hình 

bảo hiểm và 

chính sách an 

sinh xã hội cơ 

bản  

– Liệt kê được 

một số loại hình 

bảo hiểm. 

– Gọi tên được 

một số chính sách 

an sinh xã hội cơ 

bản. 

 

Bộ tranh thực hành gồm 2 tờ; kích thước (790 x 

1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Nội dung thể 

hiện qua sơ đồ: 

- Một số loại hình bảo hiểm cơ bản gồm: 

 + Các loại hình bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã 

hội; Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp; 

Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp. 

 + Các loại hình bảo hiểm thương mại: Bảo hiểm 

phi nhân thọ; Bảo hiểm sức khoẻ; Bảo hiểm nhân 

thọ  

- Một số chính sách An sinh xã hội cơ bản gồm 4 

nhóm chính sách sau: 

+ Chính sách việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu 

và giảm nghèo ( tạo việc làm; tín dụng ưu đãi; hỗ 

trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm; giảm nghèo). 

+ Bảo hiểm xã hội ( Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Bảo 

hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm tự nguyện; Bảo hiểm y 

tế). 

+ Trợ giúp xã hội cho các nhóm đặc thù (Trợ giúp 

xã hội thường xuyên; Trợ giúp xã hội đột xuất; 

Chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng; Chăm sóc tại 

cơ sở thương binh xã hội). 

x  Bộ  01bộ/GV Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 
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vị 

Số 
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+ Dịch vụ xã hội cơ bản ( giáo dục; y tế; nhà ở; 

nước sạch; thông tin). 

3 Hoạt động sản xuất kinh doanh 

3.1 Tín dụng và 

cách sử dụng 

các dịch vụ 

tín dụng  

Tranh thể hiện sơ 

đồ một số dịch vụ 

tín dụng cơ bản  

 

 

 

 

 

- HS kể tên được 

một số dịch vụ tín 

dụng và mô tả đặc 

điểm của chúng. 

 

 

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. Tranh có hình rõ nét, 

đẹp, màu sắc sinh động, thể hiện sơ đồ một số dịch 

vụ tín dụng cơ bản trong nền kinh tế và đặc điểm 

của chúng:  

- Tín dụng ngân hàng  

   + Là mối quan hệ vay mượn giữa ngân hàng và 

các cá nhân hay doanh nghiệp dưới dạng hợp đồng 

tín dụng;  

    + Chủ thể là Ngân hàng (trung gian giữa người 

cần vốn và người có vốn), các cá nhân hoặc doanh 

nghiệp.)  

- Tín dụng thương mại  

  + Là mối quan hệ vay mượn hàng hóa giữa những 

người kinh doanh sản xuất với nhau;  

  + Chủ thể là các doanh nghiệp với nhau và thường 

không có người trung gian). 

x  Tờ 01tờ/GV Dùng 

cho lớp 

10 

3.2 Ý tưởng, cơ 

hội kinh 

doanh và các 

năng lực cần 

thiết của 

người kinh 

doanh  

Tranh thể hiện sơ 

đồ các nguồn 

giúp tạo ý tưởng 

kinh doanh. 

 

 

 

 

 

- Chỉ ra được các 

nguồn giúp tạo ý 

tưởng kinh doanh. 

 

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ, có hình rõ nét, đẹp, 

màu sắc sinh động, minh hoạ bằng sơ đồ các nội 

dung sau: Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh  

      + Lợi thế nội tại ( Đam mê; Hiểu biết; Khả năng 

huy động các nguồn lực) 

      + Cơ hội bên ngoài ( Nhu cầu; Nguồn cung ứng; 

Sự cạnh tranh ; Vị trí triển khai; Chính sách vĩ mô). 

x x Tờ  01 tờ/    

GV 

Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
GV HS 

3.3 Lạm phát, 

thất nghiệp  

Tranh thể hiện sơ 

đồ các loại hình 

lạm phát và thất 

nghiệp. 

Liệt kê được các 

loại hình lạm phát 

và thất nghiệp. 

Tranh thực hành gồm 2 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. Tranh có hình rõ nét, 

đẹp, màu sắc sinh động, minh hoạ bằng sơ đồ các 

nội dung sau: 

- Các loại hình lạm phát:  

+ Lạm phát tự nhiên: ( 0-10%) 

+ Lạm phát phi mã: 10- <1000% 

+ Siêu lạm phát : (>1000%  

- Các loại hình thất nghiệp 

+ Theo đặc trưng của người thất nghiệp: Thất 

nghiệp chia theo giới tính; Thất nghiệp theo lứa 

tuổi; Thất nghiệp chia theo vùng, lãnh thổ; Thất 

nghiệp chia theo ngành nghề. 

+ Theo lí do thất nghiệp: thất nghiệp tự nguyện; thất 

nghiệp không tự nguyện; thất nghiệp trá hình 

+ Theo nguồn gốc thất nghiệp: thất nghiệp tạm thời; 

thất nghiệp có tính cơ cấu; thất nghiệp do thiếu cầu; 

thất nghiệp do yếu tố ngoài thị trường. 

x  Bộ  01bộ/GV Dùng 

cho lớp 

11 

3.4 Đạo đức kinh 

doanh 

Tranh thể hiện sơ 

đồ: 

- Vai trò của đạo 

đức kinh doanh  

 - Các biểu hiện 

của đạo đức kinh 

doanh  

 

- HS hiểu được 

vai trò của đạo 

đức kinh doanh. 

- Chỉ ra được các 

biểu hiện của đạo 

đức kinh doanh. 

 

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. Tranh có hình rõ nét, 

đẹp, màu sắc sinh động, thể hiện bằng sơ đồ nội 

dung sau: 

- Vai trò của đạo đức kinh doanh: Điều chỉnh hành 

vi của các chủ thể kinh doanh; Chất lượng của 

doanh nghiệp; Làm hài lòng khách hàng; Sự vững 

mạnh của nền kinh tế quốc gia. 

- Các biểu hiện của đạo đức kinh doanh: Trách 

nhiệm; Trung thực; Nguyên tắc; Tôn trọng con 

x  Tờ 01tờ/GV Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
GV HS 

người; Gắn kết các lợi ích.  

3.5 Trách nhiệm 

xã hội của 

doanh nghiệp 

Tranh thể hiện sơ 

đồ các hình thức 

thực hiện trách 

nhiệm XH của 

doanh nghiệp  

– HS liệt kê được 

các hình thức 

thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. 

– Xác định được 

trách nhiệm của 

công dân khi 

tham gia điều 

hành doanh 

nghiệp. 

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1090) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ, có hình rõ nét, đẹp, 

màu sắc sinh động, thể hiện bằng sơ đồ nội dung 

sau: 

- Các hình thức thực hiện trách nhiệm XH của 

doanh nghiệp:  

 + Trách nhiệm từ thiện ( đóng góp các nguồn lực 

cho cộng đồng; Cải thiện chất lượng cuộc sống…) 

 + Trách nhiệm đạo đức (Làm điều đúng, chính 

đáng và công bằng; Tránh gây hại cho con người và 

xã hội…) 

 + Trách nhiệm pháp lí ( tuân thủ pháp luật…) 

 + Trách nhiệm kinh tế ( đạt lợi nhuận; chất lượng, 

an toàn thực phẩm…) 

x  Tờ 01tờ/GV Dùng 

cho lớp 

12 

4 Hoạt động tiêu dùng 

4.1 Lập kế hoạch 

tài chính cá 

nhân 

Tranh thể hiện sơ 

đồ các bước lập kế 

hoạch tài chính cá 

nhân. 

HS nhận thức 

được các bước lập 

kế hoạch tài chính 

cá nhân. 

Tranh thực hành gồm 1 tờ; kích thước (790 x 1060) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. Tranh, ảnh có hình rõ 

nét, đẹp, màu sắc sinh động, thể hiện cụ thể bằng sơ 

đồ tuần tự các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân 

(theo chiều có mũi tên đi xuống) 

1. Thiết lập mục tiêu cá nhân 

2. Kiểm tra lại tình hình tài chính 

3. Xác định thói quan chi tiêu  

4. Dự tính các nguồn thu nhập 

5. Xác định thời gian hoàn thành  

6. Lên chiến lược thực hiện mục tiêu 

7. Cam kết và thực hiện mục tiêu 

x x Tờ  01 tờ/  

GV 

 

Dùng 

cho lớp 

10 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
GV HS 

5 Hệ thống chính trị và pháp luật 

5.1 Hệ thống 

chính trị nước 

CHXHCN 

Việt Nam  

- Tranh thể hiện 

sơ đồ hệ thống 

chính trị Việt 

Nam  

-  Sơ đồ tổ chức 

bộ máy nhà nước 

ở Việt Nam. 

HS nhận biết đặc 

điểm, cấu trúc, 

của bộ máy Nhà 

nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

 

Tranh thực hành gồm 2 tờ kích thước (790x1060) 

mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ phản ánh rõ:  

       - Sơ đồ hệ thống chính trị ở Việt Nam  

       - Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam 

theo Hiến pháp 2013. 

x  Bộ   01bộ/GV Dùng 

cho lớp 
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  Video về nguyên 

tắc tổ chức và 

hoạt động của bộ 

máy Nhà nước 

Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam theo Hiến 

pháp mới  

HS hiểu được 

nguyên tắc hoạt 

động của bộ máy 

Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

 

Video, clip hình ảnh hoạt hình/thực tế, độ phân giải 

HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh 

đẹp, sinh động; thời lượng không quá 03 phút; minh 

họa nguyên tắc hoạt động của bộ máy Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

x  file 01/GV Dùng 

cho lớp 
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5.2 Pháp luật 

nước 

CHXHCN 

Việt Nam 

Tranh mô phỏng 

hệ thống pháp luật 

và văn bản pháp 

luật Việt Nam theo 

luật mới  

HS nhận diện 

được hệ thống 

pháp luật và văn 

bản pháp luật Việt 

Nam  

Bộ tranh thực hành gồm 1 tờ kích thước (790x 

1060)mm, in offset 4 màu trên giấy couche định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, phản ánh rõ hệ 

thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam theo 

luật mới từ 01/01/2021. 

x  Tờ 01tờ/GV Dùng 

cho lớp 
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Ghi chú:    

 - Tất cả các tranh/ảnh dùng cho GV nêu trên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc các video/clip. 

  - GV có thể tham khảo các phần mềm, tài liệu khác để  phục vụ dạy học. 

                  - Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”,  căn cứ thực tế của các trường về:  số điểm trường, số lớp, số HS/lớp  

                    để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành. 

  - Các từ viết tắt trong danh mục: 

  + HS: Học sinh; 

                        + GV: Giáo viên. 
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