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Câu hỏi: Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy 

chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát 

triển của công dân 

Trả lời 

Nhà nước ta luôn quan tâm, đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công 

dân: 

-  Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các 

quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân. Ví dụ như Hiến pháp, Luật 

Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản pháp luật khác. 

-   Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được 

học hành. Nhà nước có chính sách về học phí, học bổng để giúp đỡ, khuyến khích 

người học; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh là con em liệt sĩ, thương binh, trẻ tàn tật, 

mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện 

đặc biệt khó khăn. 

-   Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, 

có chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật chất và tinh thần của người 

nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của tác giả đối với phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật và các tác 

phẩm, công trình khoa học. 

-   Nhà nước đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất 

nước, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người học giỏi, có năng khiếu được phát 

triển,... 

 

https://doctailieu.com/cau-5-tr-92-sgk-gdcd-12

