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A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

 

 Bài 6  CÔNG DÂN VỚI QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 

1. Các quyền tự do cơ bản của công dân 

a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
khái niệm : không ai bị bắt, nếu không có quyết định của toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm 

sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

* Nội dung: 

 Không một ai dù ở bất cứ cương vị nào có quyền tự ý bắt giam giữ người vì những lí do không 

chính đáng hoặc do nghi ngờ không căn cứ 

 Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là Xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân 

thể của công dân, là hành vi trái pháp luật, phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 

* Có 3 trường hợp pháp luật cho phép bắt người 
 Trường hợp 1: Viện Kiểm soát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có 

quyền ra lệnh bắt bị can,bị cáo để tạm giam, khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn 

cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội 

 Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp 

o Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng 

o Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà 

xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được 

o Khi thấy ở người hoặc chổ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm 

 Trường hợp 3: Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

b. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân 
    -  Khái niệm: Mọi người  được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, 

bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm”. 

Công dân có quyền được bảo đảm an tòan về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm; 

không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác 

* Nội dung: 
 Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Đặc biệt nghiêm 

cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại cho sức khỏe của 

người khác. 

 Thứ hai : Không ai được xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Không bịa đặt 

điều xấu, tung tin ,nói xấu để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự của người khác 

c. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 
 Chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của 

người khác nếu không được người đó đồng ý. 

 Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép thì mới được khám xét chỗ ở của một người. Việc 

khám xét cũng không được tuỳ tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định 

* Nội dung: 
Về nguyên tắc, không được ai tự tiện vào chỗ ở của người khác. Trừ một số trường hợp như sau: 

 Trường hợp 1 .Khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có công cụ, phương tiện để thực tiện 

tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án 

 Trường hợp 2. Khám chỗ ở của một người nào đó được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy 

nã hoặc người phạm tội quả tang lẫn tránh. 

* Ý nghĩa : 
 Bảo đảm cho công dân có cuộc sống tự do 

 Tránh mọi hành vi tuỳ tiện, lạm dụng quyền hạn của cán bộ, công chức nhà nước 



 

- DẤU HIỆU VI PHẠM QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở: 

+ KHÁM NHÀ TRÁI PHÉP (KO CÓ LỆNH) 

+  DÙNG CÁC THỦ ĐOẠN TRÁI PHÉP ĐUỔI NG KHÁC RA KHỎI CHỖ Ở HỢP PHÁP  

 ( CHỒNG ĐUỔI VỢ RA KHỎI NHÀ , NHÀ CHO THUÊ KO BÁO TRƯỚC ĐUỔI HỌ RA 

KHỎI CHỖ TRỌ ) 

+ DÙNG CÁC THỦ ĐOẠN TRÁI PHÉP KHÔNG CHO NG KHÁC VÀO KHỎI CHỖ Ở HỢP 

PHÁP  CỦA HỌ  

+ TỰ Ý XÂM NHẬP CHỖ Ở NG KHÁC MÀ KO CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NG ĐÓ. 

 

d. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín . 
 Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát 

thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và 

phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

* Ý nghĩa: Bảo đảm đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong XH không bị xâm phạm. 

DẤU HIỆU VI PHẠM QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN 

THOẠI ,ĐIỆN TÍN 

  + TỰ Ý BÓC MỞ , THU GIỮ , TIÊU HỦY THƯ TÍN ĐIỆN THOẠI ĐIỆN TÍN CỦA KHÁC 

  + NGHE LÉN, ĐẶT THIẾT BỊ NGHE LÉN , ĐỌC TRỘM TIN NHẮN 

  + TRUY CẬP LẤY CẮP THÔNG TIN EMAIL... 

  + NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ CHUYỂN THƯ KO CHUYỂN TỚI TẬN TAY NG NHẬN 

  + KIỂM SOÁT THƯ KHÔNG CÓ LỆNH CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT,  TÒA ÁN.     

e. Quyền tự do ngôn luận 
 Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị,kinh 

tế, văn hoá, xã hội của đất nước 

 Quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau . 

o Một là : Các cuộc họp ở cơ quan,trường học, tổ dân phố … trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng 

o Hai là : Có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trường,chính 

sách và pháp luật của nhà nước … 

o Ba là : Đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân trong dịp đại 

biểu tiếp xúc với cử tri ở cơ sở 

* Ý nghĩa: Là cơ sở để công dân chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà nước và xã hội. 

 DẤU HIỆU VI PHẠM QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN :  

         +  CẢN TRỞ KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC PHÁT BIỂU TRONG CUỘC HỌP, VIẾT BÀI 

ĐĂNG BÁO, HOẶC PHẢN ÁNH VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỌ. 

        +  BUỘC NGƯỜI KHÁC PHẢI PHÁT NGÔN NHỮNG ĐIỀU HỌC KO MUỐN VÀ SAI SỰ 

THẬT 

2. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản 

của công dân 

a. Trách nhiệm của nhà nước 
 Xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện , xử 

lý nghiêm minh việc xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân 

b. Trách nhiệm của công dân 
 Phải học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình 

 Phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công 

dân 

 Tham gia giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành quyền bắt người, khám xét trong trường hợp pháp 

luật cho phép 

 Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tôn trọng pháp luật, tự giác tuân thủ 

pháp luật, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác 

 

 

Bài 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

 

1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân 



 Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân 
Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua 

đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước 

Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân 

– Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân: 
+ Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng 

cử vào Quốc Hội, Hội đồng nhân dân. 

+ Những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử gồm: người đang bị tước quyền bầu cử theo bản 

án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; người đang phải chấp hành hình phạt tù; người mất 

năng lực hành vi dân sự;… 

– Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân: 
+ Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc: bầu cử phổ thông, bình đẳng , trực tiếp và 

bỏ phiếu kín. 

+ Quyền ứng cử của công dân được thực hiện theo hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân 
Là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân 

thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình. 

Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta 

DẤU HIỆU VI PHẠM QUYỀN BẦU CỬ ỨNG CỬ 

+ Lừa gạt: là dùng mọi thủ đoạn gian dối khiến người khác hiểu lầm, hiểu sai mà bổ phiếu bầu cử 

trái với ý muốn của họ. 

+ Mua chuộc: là đưa tiền, đồ vật hoặc lợi ích vật chất khác lôi kéo khiến người khác nghe mình 

mà bỏ phiếu cho người này, không bỏ phiếu cho người kia… 

+ Cưỡng ép: Dùng bạo lực, quyền lực buộc người khác phải làm theo ý muốn của mình. 

+ Dùng thủ đoạn khác: Là các thủ đoạn có tính uy hiếp tinh thần, buộc người khác vì sợ mà làm 

theo ý muốn của mình. 

                     

 



 

 
 

VI PHẠM NGUYÊN TẮC BẦU CỬ  

NGUYÊN TẮC PHỔ THÔNG :  

+ CÓ SỰ PHÂN BIỆT VỀ DÂN TỘC TÔN GIÁO THÀNH PHẦN ĐỊA VỊ, NGHỀ NGHIỆP KHI 

THAM GIA BẦU CỬ, ỨNG CỬ 

+ KO THUỘC ĐỐI TƯỢNG BỊ TƯỚC QUYỀN BẦU CỬ, ỨNG CỬ NHƯNG KO ĐƯỢC THỰC 

HIỆN. 



NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG 

+ KHÔNG GHI TÊN CỬ TRI VÀO DANH SÁCH CỬ TRI NƠI HỌ THƯỜNG TRÚ HOẶC TẠM 

TRÚ; 

+ CÓ SỰ PHÂN BIỆT CƯ TRI VỀ DÂN TỘC, GIỚI TÍNH...ĐỂ XÉT VỀ SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ 

PHIẾU BẦU CỦA CÁC CỬ TRI. 

NGUYÊN TẮC TRỰC TIẾP 

+  CỬ TRI KO TỰ MÌNH ĐI BẦU CỬ , NHỜ NG KHÁC BẦU THAY 

+ CỬ TRI BẦU BẰNG CÁCH GỬI THƯ 

+ CỬ TRI KO TỰ MÌNH NHẬN PHIẾU MÀ NHỜ NG KHÁC NHẬN THAY 

+ CỬ TRI KO TRỰC TIẾP GẠCH TÊN ỨNG CỬ VIÊN TRÊN PHIẾU BẦU CỬ 

+ CỬ TRI KHIẾT TẬT KHÔNG TRỰC TIẾP BỎ PHIẾU BẦU VÀO THÙNG PHIẾU  

+ CỬ TRI KHIẾT TẬT NẶNG NHỜ NG KHÁC BỎ PHIẾU BẦU VÀO THÙNG PHIẾU NHƯNG 

BẢN THÂN KO CHỨNG KIẾN. 

+ KO CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA HÌNH ẢNH CỦA HÒM PHIẾU PHỤ KHI CỬ TRI NẰM VIỆN 

HOẶC GIẢ YẾU KO ĐI LẠI ĐƯỢC. 

NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU KÍN   

+ THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT TỪ BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI THỂ HIỆN Ý CHÍ CỦA CỬ TRI ( HĂM 

DỌA HAY ĐÚT LÓT , NHỜ  VẢ BỎ HOẶC KHÔNG BỎ CHO ỨNG CỬ VIÊN) 

+  ĐẾN GẦN KHI CỬ TRI VIẾT PHIẾU BẦU (KỂ CẢ CÁN BỘ TỔ CHỨC BẦU CỬ ) 

+ CAN THIỆP VÀO VIẾT PHIẾU BẦU CỦA CỬ TRI. 

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

a) Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc 

chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa 

phương, quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Đây là hình thức dân chủ trực tiếp 

b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

* Ở phạm vi cả nước: (Dấu hiệu : liên quan đến Hiến pháp , luật , bộ luật , trưng cầu ý dân) 

+ Tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản pháp luật. 

+ Thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước khi NN tchức trưng cầu ý dân. 

* Phạm vi cơ sở: Được thực hiện theo cơ chế: Dân bết, dân bàn, dân làm, dân kiển tra” để tạo ra sự dân 

chủ ở cơ sở. Bao gồm 4 loại sau: 

+ Những việc phải thông báo để dân biết và thực hiện.VD: chủ trương, chính sách, PL... 

+ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.VD: Bàn và quyết định xây dựng nhà văn hoá thôn bản hay 

làm đường... 

+ Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

VD: Quy hoạch đất, xây dựng các công trình phúc lợi... 

+ Những việc nhân dân ở xã giám sát kiểm tra. 

VD: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngân sách xã, các loại phí và lệ phí... 

c) Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 
Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước, nhằm động 

viên và phát huy sức mạnh của toàn dân, của toàn xã hội về việc xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh 

và hoạt động có hiệu quả. 

 

VI PHẠM QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI 

- KHÔNG GỬI GIẤY MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP CHO CÔNG DÂN 

- KHÔNG CHO CÔNG DÂN THAM DỰ CUỘC HỌP  

- KHÔNG CHO CÔNG DÂN PHÁT BIỂU 

- KHÔNG GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA CÔNG DÂN VÀO BIÊN BẢN CUỘC HỌP  

- CẢN TRỞ CÔNG DÂN KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC 

3. Quyền tố cáo và khiếu nại của công dân 

a) Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 
Quyền khiếu nại, tố cáo  là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp  



Quyền khiếu nại là quyền công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét lại hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, 

lợi ích của công dân . 

Quyền tố cáo là quyền công dân được phép báo cho cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền về hành vi 

vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan , tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ đến lợi ích của Nhà 

nước , quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức 

b) Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 

 

                 Quyền khiếu nại               Quyền tố cáo  

Khái 

niệm 

 

 

 

 

 Lĩnh 

vực 

Quyền của mọi công dân hoặc tổ chức, 

đề nghị với cơ quan, tổ chức hoặc cá 

nhân có thẩm quyền xem xét lại những 

quyết định, những việc làm không đúng 

pháp luật  

 

 

  Hành chính 

Quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền biết được việc làm vi phạm 

pháp luật của cơ quan, tổ chức, của cán bộ nhà 

nước, hoặc của một cá nhân nào đó gây thiệt hại lợi 

ích của nhà nước tập thể hoặc của cá nhân  

Hành chính , hình sự, dân sự và kỷ luật 

Mục  

đích 

Khôi phục quyền lợi và lợi ích hợp 

pháp của chính người khiếu nại đã bị 

xâm phạm 

Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái PL xâm hại 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ,tổ chức 

,cơ quan 

Người 

có 

quyền 

Cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền ,lợi 

ích hợp pháp bị xâm hại  

bất cứ công dân nào  

Người 

có 

thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

+ Người đứng đầu cơ quan hành chính 

có quyết định, hành vi hành vi hành 

chính bị khiếu nại.  

+  Người đứng đầu cơ quan cấp trên 

trực tiếp của cơ quan hành chính có 

quyết định, hành vi hành chính bị khiếu 

nại  

+ chủ tịch Ủy ban ND cấp tỉnh, bộ 

trưởng ,thứ trưởng  

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lí người 

bị tố cáo  cơ quan đó giải quyết  

+ Người đứng đầu cơ quan,tổ chức cấp trên của cơ 

quan,tổ chức có người bị tố cáo  

+ Chánh thanh tra các, tổng thanh tra chính phủ  

+ Các cơ quan tố tụng (Điều tra, kiểm sát, tòa án ) 

nếu hành vi tố cáo có dấu hiệu hình sự  

 

Quy 

trình 

Bước 1 : Nộp bài khiếu nại đến cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết  

Bước 2: Người giải quyết khiếu nại 

xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm 

quyền và thời gian do luật định 

Bước 3: Người khiếu nại đồng ý với kết 

quả giải quyết thì quyết định của người 

giải quyết có hiệu lực . 

Bước 4: Người giải quyết khiếu nại lần 

2 xem xét giải quyết yêu cầu của người 

khiếu nại , nếu lần hai người khiếu nại 

không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra 

tòa án nhân dân. 

Bước 1: Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan, 

tổ chức , cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

Bước 2: Người giải quyết tố cáo xác định ra quyết 

định về nội dung tố cáo , xử lý hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền đối với người vị phạm . 

Bước 3: Nếu người tố cáo căn cư vào việc giải 

quyết tố cáo không đúng pháp luật - Người tố cáo 

có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên của 

người giải quyết tố cáo. 

Bước 4: Cơ quan , tổ chức , các nhân giải quyết tố 

cáo lần 2 có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 

luật định . 

 

c) Ý nghĩa của quyền tố cáo, khiếu nại của công dân 
Là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân của mình trong 

một xã hội dân chủ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc 

làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. 

4. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các nền dân chủ của công dân 
Trách nhiệm của nhà nước:  Phải đảm bảo các điều kiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ. 

Trách nhiệm công dân: Thực hiện tốt quyền dân chủ. 



Bài 8. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 

a. Quyền học tập của công dân 

–  Khái niệm: 
Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành,nghề nào, có thể học bằng 

nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. 

– Nội dung: 
+ Học không hạn chế: Học ở trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học. 

+ Học bất cứ ngành nghề nào: các ngành khoa học tự nhiên, XH và nhân văn, kỹ thuật. 

+ Học thường xuyên, học suốt đời: Học ở hệ chính qui hoặc giáo dục thường xuyên, tập trung hoặc không 

tập trung; học ở trường quốc lập, dân lập, tư thục; học ở các độ tuổi khác nhau. 

+ Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập: Không phân biệt đối xử giữa công dân 

thuộc các dân tộc, tôn giáo; giữa người ở thành phố và nông thôn, đồng bằng và miền núi; HS có hoàn 

cảnh khó khăn được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để thực hiện quyền học tập. 

b. Quyền sáng tạo của công dân 

 – Khái niệm: 
Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, 

sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám 

phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội. 

– Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và hoạt động khoa học, 

công nghệ. 

– Pháp luật nước ta: 
+ Khuyến khích sáng tạo, ứng dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ. 

+ Bảo vệ quyền sáng tạo của công. 

c. Quyền được phát triển của công dân 

 – Khái niệm: 
Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho 

sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học 

tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa; đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc 

sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

– Nội dung: 
+ Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. 

+ Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo 

và phát triển của công dân 

a.Trách nhiệm của Nhà nước 
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. Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện của 

Nhà nước được quy định trong 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 của Nhà nước. 

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

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

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

b.Trách nhiệm của công dân 
  Có ý thức học tập tốt để trở thành người có ích trong cuộc sống. 

  Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, 

lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội. 

 

B. PHẦN CÂU HỎI THAM KHẢO  

 

                            Bài 6  CÔNG DÂN VỚI QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 

 

Câu 1: Hành vi xâm phạm đến chỗ ở của công dân là hành vi 

A. hung hãn, côn đồ trong nhà của người khác.                

B. chửi bới vào nhà hàng xóm. 



C. xông vào nhà người khác đánh người.                        

 D.  vào chỗ ở của công dân bắt tội phạm. 

Câu 2: Trường hợp nào sau đây sai khi khám xét chỗ ở của công dân? 

A. Khám xét chỗ ở theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

B. Khám xét chỗ ở khi có quyết định của Hội đồng xét xử. 

C. Biết rõ chỗ ở đó có tội phạm truy nã đang lẩn trốn cần xông vào bắt ngay ngăn chặn tội phạm 

đó trốn thoát. 

D. Khi có lệnh khám của Viện trưởng Viện Kiểm sát. 

Câu 3: Hành vi nào sai khi khám xét chỗ ở của công dân? 

A. Nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác. 

B. Cảnh sát có quyền khám xét chỗ ở của công dân. 

C. Không ai tự ý vào chỗ của người khác. 

D. Cán bộ có thẩm quyền thực hiện khám chỗ ở theo quy định của pháp luật. 

Câu 4: Để đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, pháp luật quy định 

A. nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác. 

B. cho phép cán bộ nhà nước có thẩm quyền được khám chỗ ở theo theo trình tự, thủ tục nhất 

định. 

C. nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác và cho phép cán bộ nhà nước có thẩm 

quyền được khám chỗ ở theo theo trình tự, thủ tục nhất định. 

D. chỉ cảnh sát mới có quyền khám xét chỗ ở của công dân. 

Câu 5: Ai là người có thẩm quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân? 

Cán bộ nhà nước. 

A. Công an.             B. Viện trưởng Viện Kiểm sát.            

C. Ủy ban nhân dân.      D. Hội đồng nhân dân. 

 

Câu 6: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là quyền 

A. tự do dân chủ của công dân.         B. tự do hợp pháp của công dân. 

C. tự do cơ bản của công dân.           D. làm chủ thư tín của công dân. 

Câu 12: Người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải  

A. chu đáo, cẩn thận.                         B. chuyển đến tay người nhận. 

C. tìm gặp người nhận.                     D. đưa đến địa chỉ người nhận. 

Câu 13: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là loại quyền  

A. bí mật đời tư của cá nhân.             B. riêng tư cá nhân. 

C. cá nhân của công dân.                   D. quan trọng của công dân. 

Câu 14: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện trong trường hợp pháp 

luật có quy định và phải có quyết định của 

A. cơ quan nhà nước.                       B. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

C. thủ trưởng cơ quan.                     D. thủ trưởng cơ quan cấp trên. 

Câu 15: Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật là 

A. quyền bí mật của cá nhân. 

B. quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 

C. quyền bất khả xâm phạm riêng tư của công dân. 

D. quyền bất khả xâm phạm bí mật của công dân. 

 

                                      BÀI 7 : CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ. (TIẾT 1) 

                                           

Câu 1: Những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công 

việc của cộng đồng, của Nhà nước là hình thức dân chủ 

 A. trực tiếp. B. gián tiếp.    C. đại diện. D. ủy quyền. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, những công dân nào đạt độ tuổi dưới đây có quyền bầu cử? 

 A.Đủ 18 tuổi trở lên.        B. Đủ19 tuổi trở lên.     

 C. Đủ 20 tuổi trở lên.    D. Đủ 21 tuổi trở lên. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, những công dân nào đạt độ tuổi dưới đây có quyền ứng cử? 

A. Đủ 18 tuổi trở lên.   B. Đủ 20 tuổi trở lên.     

C. Đủ 21 tuổi trở lên.   D. Đủ 22 tuổi trở lên. 



Câu 4: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 

A. bình đẳng, tự nguyện, trực tiếp, bỏ phiếu kín.     

B. tự nguyện, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

C. dân chủ, trực tiếp, phổ thông.                              

D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

Câu 5: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng những con đường nào? 

A.Tự ứng cử.                           B. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

C.Tự ứng cử và tự đề cử.   D. Được người khác đề cử. 

Mức độ thông hiểu 

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây là vi phạm quyền bầu cử của công dân? 

A. Một người bỏ phiếu hộ nhiều người khác.  

B. Người không biết chữ nhờ người khác viết phiếu. 

C. Người tàn tật không tự bỏ phiếu được nên nhờ người khác bỏ phiếu. 

D. Cử tri ốm đau không đi được phải bỏ phiếu tại nhà do tổ bầu cử lưu động mang tới 

Câu 2: Theo Luật Bầu cử, việc công dân nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu  hộ trong cuộc bỏ 

phiếu bầu đại biểu quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo luật bầu cử? 

A. Phổ thông. B. Trực tiếp.         C. Bình đẳng.     D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 3: Mọi công dân tử đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp 

luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Bình đẳng.          B. Phổ thông.        C. Trực tiếp.       D. Bỏ phiếu kín. 

        Câu 4: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi 

A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.   

B. tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. 

 C. giữ bí mật nội dung phiếu bầu.    

D. theo dõi kết quả kiểm phiếu. 

Câu 5: Trong quá trình bầu cử, trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến điểm  

bầu cử theo quy định được thì 

A. người thân có thể đi bỏ phiếu thay. 

B. có thể bỏ phiếu bằng cách gửi thư. 

C. không cần tham gia. 

Câu 1: Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi 

gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh T nghe. Vốn mâu thuẫn với D nên 

anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D trên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. 

1 Những ai  vi phạm nguyên tắc bầu cử? 

2. Trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền bầu cử? 

Câu 2: Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không 

biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M 

bỏ vào thùng.  

1. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử? 

2. Hãy nêu nội dung của các nguyên tắc bầu cử? 

  

BÀI 7 ( tiết 2) 

 

Câu 1: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân gắn liền với việc thực hiện hình thức 

dân chủ nào ? 

A. Dân chủ trực tiếp.   B. Dân chủ công khai. 

C. Dân chủ tập trung.                D. Dân chủ gián tiếp. 

Câu 2: Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội ở phạm vi 

 A . cả nước B . quốc gia. C . cơ sở.  D . lãnh thổ. 

Câu 3: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo 

cơ chế nào? 

A. Dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

B. Dân được bàn bạc và trực tiếp quyết định những công việc thiết thực; 

C. Dân phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; 



D.  Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Câu 4: Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý 

dân là thể hiện quyền 

A. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  B. nâng cấp đồng bộ hạ tầng cơ sở.  

C. phê duyệt chủ trương và đường lối.   D. thay đổi kiến trúc thượng tầng. 

Câu 5: Việc cá nhân đóng góp ý kiến xây dựng đề án  định canh định cư ở địa phương là  thực hiện quyền 

tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cả nước .                       B. cơ sở. 

C. lãnh thổ.     D. quốc gia. 

Câu 6: Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường 

hợp nào dưới đây? 

A. Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.    

B. Biểu quyết xây dựng hương ước làng xã. 

C. Góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp.    

D. Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng Hình sự.  

Câu 7: Công dân tham gia góp ý kiến sửa đổi Luật Lao động là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà 

nước và xã hội ở phạm vi 

A. địa phương .                            B.cơ sở. 

C. cả nước.      D. quốc gia. 

Câu 8: Nhân dân trong khu dân cư A họp bàn về giữ gìn trật tự, an ninh trong phường. Việc làm này thể 

hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được bày tỏ ý kiến.   

B. Quyền kiểm tra giám sát Ủy ban nhân dân. 

C. Quyền tự do dân chủ.    

D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 9: Ở phạm vi dân chủ cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện tại các  hội nghị toàn thể nhân dân 

hoặc chủ hộ gia đình về các chủ trương và mức đóng góp bằng cách 

A. tự do phát biểu ý kiến.  

B. không đồng tình với quyết định của chính quyền. 

C. không có biểu hiện gì.           

D. Dân giám sát và kiểm tra  

Câu 10: Trong cuộc  chiến phòng, chống dịch côvid-19 ở Việt Nam, Công dân thực hiện quyền tham gia 

quản lí nhà nước và xã hội khi 

A. đề xuất cách li giải pháp y tế.  B. đồng loạt chia sẻ thông tin        

C. đầu tư tích trữ hàng tiêu dùng.        D. từ chối việc khai báo dịch tễ. 

 

BÀI 7 ( tiết 3) 

Câu 1: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng 

quyết định đó xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?  

A. Giám sát.    B. Khiếu nại. 

C. Tố cáo.                 D. Thẩm tra. 

Câu 2: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của 

bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền 

 A . Tố cáo B . Khiếu nại. C . Tố tụng .  D . khiếu kiện. 

Câu 3: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ  

  A. trực tiếp.  B. gián tiếp.     C. đại diện.  D. ủy quyền. 

Câu 4: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 

A.  Phát hiện đường dây sản xuất vacxin giả.   

B.  Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.  

C. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.    

D.  Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô. 

Câu 5: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành chính 

khi có căn cưa cho rằng quyết định đó xâm phạm 

A. tài sản thừa kế của người khác.                        B. lợi ích hợp pháp của mình. 

C. ngân sách quốc gia.        D. nguồn quỹ phúc lợi. 



Câu 6: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh.    

B. Nhận quyết định điều chuyển công tác. 

C. Bị đe dọa đến tính mạng sức khỏe.    

D. Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp chưa thõa đáng.  

Câu 7: Phát hiện nhân viên dưới quyền là chị B biết việc mình chiếm đoạt tiền hỗ trợ đối với các hộ dân 

bị thiệt hại do dịch lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xã X là ông M đã đưa 10 triệu đồng cho chị B và đề 

nghị chị giữ kín việc này. Vì chị B không đồng ý nên ông M dọa sẽ điều chuyển chị B sang bộ phận khác. 

1. Chị B có thể sử dụng quyền nào sau đây? 

2. Nêu hiểu biết của em về quyền dân chủ đó? 

Câu 8: Khi đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú M, anh T vô tình phát hiện việc giám thị A nhốt 

học sinh vi phạm kỉ luật trong phòng tối.  

                 1.  Anh T cần thực hiện quyền nào để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho học sinh? 

2. Nêu hiểu biết của em về quyền dân chủ đó? 

 

Bài 8. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 
Câu 1: Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện nội 

dung quyền học 

A. theo chỉ định.   C. liên thông    B. trực tuyến.   D. không hạn chế.  

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền quyền học tập của công dân 

A. Học không hạn chế.                   C. Đưa ra các phát minh. 

B. Học bất kì ngành nghề nào.      D. Bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 3. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng 

A. nhiều hình thức khác nhau.     C. những cách thức thống nhất 

B. tất cả giáo trình nâng cao.        D. các phương tiện hiện đại 

Câu 4: Một trong những nội dung của quyền được học tập là công dân được 

A. tự ý điều chỉnh kết quả tuyển sinh.C. từ bỏ phương pháp dạy học truyền thống. 

B. hưởng mọi chính sách ưu đãi. 

D. học thường xuyên suốt đời. 

Câu 5: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được 

A. cấp học bổng.    B. học vượt cấp.   C. miễn học phí.  D. học suốt đời. 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là 

thể hiện nội dung của quyền  

A. được phát triển.                   B. tự do ngôn luận. 

C. được phán quyết.                D. tự do đàm phán.   

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của 

công dân? 

A. Chủ động chuyển nhượng bản quyền.  B. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

C. Tham gia các hoạt động xã hội.            D. Khuyến khích để phát triển tài năng.   

Câu 3: Trường tiểu học X tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Trường tiểu học X đã tạo điều 

kiện để các em được hưởng quyền phát triển ở nội dung nào dưới đây? 

A. Thay đổi loại hình bảo hiểm.  C. Tiếp nhận nguồn trợ cấp xã hội. 

B. Lựa chọn dịch vụ y tế.             D. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.   

Câu 4: Công ty X thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cho nhân viên. Công 

ty X đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực hiện quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?   

A. Lựa chọn các loại hình dịch vụ.              C. Được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ. 

B. Chủ động xử lý công tác truyền thông.   D. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.   

                                         

C. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO  

 ĐỀ 1: 
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người 

 A. tôn trọng.  B. cải tạo.  C. nâng cấp.  D. tu bổ. 

Câu 2: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật 

quy định và phải có quyết định của chủ thể nào sau đây? 

 A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  B. Lực lượng bưu chính viễn thông. 



 C. Người làm nhiệm vụ chuyển phát.  D. Đội ngũ phóng viên báo chí. 

Câu 3: Công dân phát biểu ý kiến tại các cuộc họp về vấn đề dân chủ cơ sở ở địaphương mình là thực 

hiện quyền nào sau đây? 

 A. Tự do ngôn luận.    B. Điều phối báo chí. 

 C. Định hướng dư luận.   D. Khiếu nại, tố cáo. 

Câu 4:Quyền bầu cử của công dân phải được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

 A. Trực tiếp.  B. Gián tiếp.  C. Đại diện.  D. Thỏa hiệp. 

Câu 5: Công dân giám sát việc thu chi các loại quỹ của chính quyền xã là thực hiện quyền tham gia quản 

lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? 

 A. Cơ sở.  B. Cả nước.  C. Lãnh thổ.  D. Quốc gia. 

Câu 6: Công dân đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản luật là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà 

nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? 

 A. Cả nước.  B. Cơ sở.  C. Địa phương. D. Vùng, miền. 

Câu 7: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây? 

 A. Tố cáo.  B. Khiếu nại.  C. Cưỡng chế.  D. Khiển trách. 

Câu 8: Công dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn 

cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây? 

 A. Khiếu nại.  B. Tố cáo.  C. Biểu tình.  D. Bãi công. 

Câu 9: Nhà nước cho phép công dân được thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích nào sau đây? 

 A. Ngăn chặn việc làm trái luật.  B. Khôi phục mọi nguồn thu nhập. 

 C.Cô lập đối tượng nhập cảnh  D. Khai thác bí mật đời tư. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây? 

 A. Học từ thấp đến cao.   B. Miễn toàn bộ học phí. 

 C. Hưởng mọi sự ưu đãi.   D. Đặc cách trong tuyển sinh. 

Câu 11: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được thực hiện quyền nào sau 

đây?  

 A. Học suốt đời.    B. Cấp học bổng.   

 C. Miễn phí đào tạo.    D. Trợ cấp khó khăn. 

Câu 12. Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?  

 A. Học không hạn chế.   B. Miễn phí dịch vụ. 

 C. Đặc cách xét tuyển.   C. Cộng điểm ưu tiên. 

Câu 13. Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được thực hiện hành vi nào 

sau đây? 

 A. Nghiên cứu khoa học.   B. Chuyển quyền nhân thân. 

 C. Công chứng hồ sơ.    D. Sưu tầm tài liệu. 

Câu 14: Một trong những nội dung quyền được phát triển là mọi công dân đều được   

 A. hưởng mức sống đầy đủ về vật chất. B. đáp ứng mọi loại nhu cầu. 

 C. miễn phí các loại dịch vụ công cộng. D. ấn định mức thuế thu nhập. 

Câu 15. Một trong những nội dung của quyền sáng tạo quy định mọi công dân được thực hiện hành vi 

nào sau đây?  

 A. Sáng tác văn học.    B. Tham khảo tài liệu. 

 C. Tìm kiếm thông tin.   D. Sao chép văn bản. 

Câu 16. Một trong những nội dung quyền được phát triển quy định mọi công dân đều được hưởng quyền 

nào sau đây? 

 A. Khuyến khích phát triển tài năng.  B. Miễn phí dịch vụ y tế. 

 C. Tiếp nhận trợ cấp vùng miền.  D. Học vượt cấp, vượt lớp. 

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân được quyền khám xét chỗ ở của người khác khi có căn 

cứ cho rằng ở đó có chủ thể nào sau đây? 

 A. Tội phạm đang lẩn tránh.   B. Đối tượng thi hành công vụ. 

 C. Nhân viên điều tra dịch tễ.   D. Lực lượng giải cứu con tin. 

Câu 18: Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư 

tínkhi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Bóc mở thư của người khác.  B. Xác minh địa chỉ khách hàng. 

 C. Định vị địa chỉ giao nhận.   D. Công khai giá cước vận chuyển. 



Câu 19: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Ngăn cản cử tri tiếp xúc đại biểu.  B. Tích cực đấu tranh phê bình. 

 C. Chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.  D. Phát biểu tại cuộc họp.  

Câu 20: Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Bị thanh toán sai mức lương.  B. Thực hiện giãn cách xã hội. 

 C. Bắt gặp hiện tượng bạo hành.  D. Phát hiện hành vi đánh bạc. 

Câu 21: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Chứng kiến việc đưa nhận hối lộ.  B. Nhận quyết định điều chuyển công tác. 

 C. Bị tính sai hóa đơn dịch vụ.  D. Buộc phải nghỉ việc không rõ lí do. 

Câu 22:Tại thời điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp 

trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Bỏ phiếu bầu thay đồng nghiệp.  B. Công khai nội dung phiếu bầu. 

 C. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu.  D. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên. 

Câu 23: Nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước là 

nội dung quyền nào sau đây? 

 A. Bầu cử và ứng cử.    B. Khiếu nại và tố cáo.  

 C. Đấu tranh và phê bình.   D. Công vụ và kỷ luật. 

Câu 24. Quy chế tuyển sinh đại học ở nước ta quy định những học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh 

giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 

  A. Quyền được phát triển.   B. Quyền học tập. 

  C. Quyền được khuyến khích.  D. Quyền được ưu tiên. 

Câu 25: Công dân vi phạm quyền học tập trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Gian lận trong kiểm tra, đánh giá.  B. Đề xuất miễn, giảm học phí. 

 C. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.  D. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.  

Câu 26: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Sản xuất hàng giả.    B. Cải tiến chất lượng. 

 C. Điều chế vacxin phòng bệnh.  D. Tìm ra chất chống ung thư. 

Câu 27: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Sao chép ý tưởng sáng tạo.  B. Cải tiến quy trình sản xuất. 

 C. Sáng tác văn học.    D. Phê bình nghệ thuật. 

Câu 28: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Mạo danh tác giả.    B. Nghiên cứu khoa học. 

 C. Tạo ra vật liệu mới.   D. Hợp lý hóa sản xuất. 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1: (2,0 điểm)  

Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây: 

Anh S phát hiện bà B là giám đốc của khách sạn tư nhân sử dụng một số lượng lớn động vật chết 

do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn và phân phối rộng rãi trên thị trường. 

a. Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S có thể sử dụng quyền khiếu 

nại hay tố cáo? Vì sao anh lại sử dụng quyền đó? 

b. Em hãy chỉ ra sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo? 

Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây: 

Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng chị Q và anh T đã mua được nhà riêng, đồng thời thành lập một công 

ty tư nhân. Khi con gái vào học lớp một, chị Q có mong muốn được tham gia khóa đào tạo để nâng cao 

trình độ chuyên môn nhưng anh T kiên quyết phản đối.  

a. Anh T có quyền ngăn cản việc học của vợ mình là chị Q hay không? Vì sao?  

b. Chị Q cần làm gì để thực hiện quyền học tập của mình? 

ĐÁP ÁN : 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A A A A A A A A A A A A A A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 



Đáp án A A A A A A A A A A A A A A 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

a.  Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S 

có thể sử dụng quyền tố cáo 
0,25 

- Giải thích anh sử dụng quyền đó vì: 

+ Hành vi sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế 

biến thành thức ăn bán ra thị trường là hành vi vi phạm pháp luật, gây 

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. 

+ Quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến 

lợi ích của Nhà nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp của của công dân, cơ 

quan, tổ chức. 

+ Vì hành vi sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để 

chế biến thành thức ăn bán ra thị trường không liên quan đến quyết định 

hành chính, hành vi hành chính mà là hành vi vi phạm pháp luật đe dọa 

sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng nên anh S cũng như bất cứ ai 

cũng có quyền tố cáo.  

 

0.25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

b. Sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo: 

- Mục đích của khiếu nại: khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khiếu nại đã bị xâm phạm. 

 

0,25 

- Mục đích của tố cáo: Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái 

pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. 
0,25 

Câu 2 

(1 điểm) 

a. Anh T không có quyền ngăn cản việc học của vợ mình. 0,25 

- Vì: Pháp luật nước ta quy định học tập là một trong những quyền cơ 

bản của con người. Theo đó, mọi công dân có quyền học không hạn 

chế.  

0.25 

b. Chị Q cần làm một số việc theo gợi ý sau đây để thực hiện quyền học 

tập của mình  

- Phân tích cho anh T hiểu để nhận được sự ủng hộ của chồng. 

- Sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tiếp tục thực hiện quyền học 

tập của bản thân. 

* Hướng dẫn: Cách trả lời của các học sinh có thể khác nhau. Khi 

chấm, giáo viên cần linh hoạt, nếu câu trả lời có ý đúng thì vẫn cho 

0.25 điểm 

 

 

0.25 

 

0,25 

 

ĐỀ 2: 

I. Phần trắc nghiệm: (7đ) 

Câu 1: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang được hiểu là quyền bất khả xâm phạm về 

A. thân thể của công dân.                     B. danh dự của công dân. 

C. nhân phẩm của công dân.                      D. chỗ ở của công dân. 

Câu 2: Quyền thuộc bí mật đời tư cá nhân là quyền nào dưới đây? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

C. Quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 3; Hành vi của công dân xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác là 

A. đánh người gây thương tích.                         B. đe dọa giết người. 

C. bịa đặt điều xấu.                           D. nhốt người trái quy định. 

Câu 4: Nội dung nào sau đây không đúng với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể của công dân? 



A. Bắt người đang thực hiện hành vi phạm tội. 

B. Bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội. 

C. Bắt người đang bị truy nã hoặc phạm tội quả tang. 

D. Bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị truy đuổi. 

Câu 5: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Giúp chủ nhà phá khóa để vào nhà.   

B. Con cái vào nhà không xin phép bố mẹ. 

C. Trèo qua tường nhà hàng xóm để lấy đồ bị rơi. 

D. Đã hết hạn thuê nhà nhưng chưa dọn đi. 

Câu 6: Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân? 

A. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi. 

B. Nhận thư không đúng tên mình và trả lại cho bưu điện. 

C. Đọc thư của bạn khi bạn cho phép. 

D. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ. 

Câu 7:  Mọi công dân đều có quyền nghiên cứu khoa học - công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật, đó 

là nội dung thuộc quyền nào sau đây của công dân? 

A. Quyền sáng                                                 B. Quyền học tập.  

C. Quyền được phát triển.    D. Quyền tác giả. 

Câu 8: Mọi công dân có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học 

bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời là khái niệm của quyền nào sau đây của 

công dân? 

A. Quyền sáng tạo.                          B. Quyền học tập.  

C. Quyền được phát triển.   D. Quyền tác giả. 

Câu 9: Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện quyền nào dưới 

dây của công dân? 

A. Quyền học tập.    B. Quyền sáng tạo. 

C. Quyền phát triển.               D. Quyền nghiên cứu 

Câu 10: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền nào dưới đây? 

A. Tác giả, sở hữu công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ. 

B. Tác giả, học thường xuyên, học suốt đời. 

C. Hoạt động khoa học công nghệ, bình đẳng, dân chủ. 

D. Được nghỉ ngơi, sở hữu công nghệ, tác giả. 

Câu 11: Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của 

mình là nội dung của quyền nào dưới đây? 

A. Quyền được phát triển.                              B. Quyền sáng tạo. 

C. Quyền tự do.                    D. Quyền học tập. 

Câu 12: Quyền đưa ra các phát minh sáng chế, sáng kiến cải tiến kĩ thuật là thuộc quyền nào dưới đây 

của công dân? 

A. Quyền sáng tạo.                     B. Quyền học tập.  

C. Quyền được phát triển.          D. Quyền tác giả. 

Câu 13: Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền 

nào dưới đây? 

A. Quyền học tập.          B. Quyền sáng tạo.  

C. Quyền phát triển.                     D. Quyền tham gia. 

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là quyền được phát triển của công dân? 

A. Chăm sóc sức khỏe ban đầu.                           B. Được vui chơi giải trí. 

C. Đăng ký sở hữu công nghiệp.                          D. Tiếp cận phương tiện thông tin. 

Câu 15: Những người học giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là thể hiện 

nội dung quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được phát triển.    B. Tự do cơ bản.   C. Sáng tạo.  D. Học tập. 

Câu 16: Nội dung nào sau  đây thuộc về quyền được phát triển của công dân? 

A. Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm đến nhau.  

B. Nhà khoa học nghiên cứu tạo ra giống cây trồng mới. 

C. Công  dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe. 

D. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. 



Câu 17: Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là 

nội dung quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được sáng tạo.            B. Được học tập.   C. Được phát triển.   D. Được sống còn. 

Câu 18: Học sinh Trung học phổ thông đạt giải trong Kỳ thi học sinh Giỏi Quốc gia được tuyển thẳng 

vào một số trường Đại học là biểu hiện của   

A. quyền sáng tạo.                     B. quyền được phát triển. 

C. quyền học tập.                       D. quyền được ưu tiên. 

Câu 19: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Bị cơ quan quản lí thị trường xử phạt quá mức. 

B. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế. 

C. Phản đối hành vi thiếu dân chủ trong cuộc họp của lãnh đạo. 

D. Nhìn thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép. 

Câu 20: Công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trong trường hợp nào sau đây? 

A. Kiểm tra, niêm phong hòm phiếu.    B. Bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt. 

C. Nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.         D. Giám sát hoạt động bầu cử. 

Câu 21: Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho người thân của mình là vi phạm nguyên tắc nào? 

A. Bình đẳng.      B. Phổ thông.         C. Trực tiếp.        D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 22: Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong trường 

hợp nào sau đây? 

A. Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

B. Biểu quyết xây dựng hương ước làng, xã. 

C. Góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp. 

D. Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Câu 23: Công dân đạt độ tuổi nào sau đây thì có quyền ứng cử? 

A. Từ đủ 18 tuổi. B. Từ đủ 19 tuổi. 

C. Từ đủ 20 tuổi. D. Từ đủ 21 tuổi. 

Câu 24: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ những trường hợp đặc biệt bị 

pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc nào sau đây? 

A. Phổ thông. B. Bình đẳng. 

C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 25: Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân không được thực 

hiện theo cơ chế 

A. dân kiểm tra. B. dân bàn. 

C. dân quản lý.  D. dân biết. 

Câu 26: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật 

của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền  

A. ứng cử. B. bầu cử. 

C. khiếu nại. D. tố cáo. 

Câu 27: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm là mục 

đích của 

A. khiếu nại. B. bầu cử. 

C. tố cáo. D. ứng cử. 

Câu 28: Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử? 

A. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. 

B. Người đang điều trị ở bệnh viện. 

C. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. 

D. Người đang thi hành án phạt tù có thời hạn. 

II. Phần tự luận: (3đ) 

Câu 1: (2đ)  

         Tại một địa điểm bầu cử Hội đồng nhân dân, nhìn thấy anh N là nhân viên bảo vệ công ty mình 

đang làm việc, tranh thủ giờ trực, đi bầu cử thay cho bố. Chị Y trưởng phòng nhân sự công ty đã đến gặp 

anh N, nhờ anh bỏ phiếu cho chồng mình - ứng cử viên là anh T. Sau đó, đứng bên cạnh theo dõi, giám 

sát anh N bỏ phiếu. 

a. Những ai trong tình huống trên vi phạm nguyên tắc bầu cử? 

b. Hãy chỉ rõ hành vi vi phạm cụ thể của từng người, vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử. 



c. Khi công dân thực hiện quyền bầu cử của mình là thực hiện hình thức dân chủ nào? 

Câu 2: (1đ) 
         Sau ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các bạn lớp 12 đến trường với niềm tự hào lớn trước 

các em lớp dưới vì đã lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân. H hãnh diện khoe: “Tớ 

không chỉ có một phiếu đâu nhé. Cả bà và mẹ đều “tín nhiệm cao” giao phiếu cho tớ bỏ vào thùng phiếu 

luôn”. 

Em có chia sẻ với H niềm tự hào đó không? Vì sao? 

ĐÁP ÁN  

I. Trắc nghiệm: (7đ) Học sinh chọn đúng đáp án mỗi câu được 0.25đ   

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Chọn A B C B C D A B C A D A C C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Chọn A C C B D B A B D A C D A D 

II. Tự luận: (3đ) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2đ) 

- Những người vi phạm nguyên tắc bầu cử là : Anh N, chị Y. 0.5 

 - Anh N đi bầu cử thay vi phạm nguyên tắc trực tiếp. 

- Chị Y nhờ người bầu cử cho chồng, đứng bên cạnh giám sát, theo dõi vi phạm 

nguyên tắc bỏ phiếu kín. 

0.5 

0.5 

 - Khi công dân thực hiện quyền bầu cử của mình là thực hiện hình thức dân 

chủ gián tiếp. 

0.5 

Câu 2 

(1đ) 

–  H. tự hào vì lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân là rất 

chính đáng. Tuy nhiên, việc H. hãnh diện vì không chỉ bỏ một phiếu của mình 

mà còn bỏ phiếu thay cả bà và mẹ lại là một việc làm sai, cần phải phê phán. 

0.5 

 –  Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi mỗi công dân phải tự mình lựa chọn các 

đại biểu xứng đáng mà mình tin cậy, tự mình thể hiện sự tính nhiệm đó trên lá 

phiếu và tự mình bỏ phiếu vào thùng phiếu. 

0.25 

 –  Việc H. làm thay bà và mẹ quyền bỏ phiếu trực tiếp, thực chất là vi phạm 

luật bầu cử. 

0.25 

 


