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I> MỘ  SỐ  IẾN   ỨC CƠ BẢN 

 

B      C NG D N  ỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN  

1. C   qu ền tự  o     ản  ủ    n    n 

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. 

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. 

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 

 



 

Bài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

1.Quyền bầu cử và quyền ứng cử v o        qu n đại biểu của nhân dân. 

a.Khái niệm quyền bầu cử và quyền ứng cử. 
*Quyền bầu cử và quyền 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. 

b.Nội dung quyền bầu cử và ứng cử v o        qu n đại biểu của nhân dân. 

* Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ bản đại biểu của nhân dân . 

-Hiến pháp quy định mọi công dân VN 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. 

- Pháp luật quy định rất chặt chẽ những trường hợp không được quyền bầu cử và quyền ứng cử. 

*Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 
-Quyền bầu cử: thực hiện theo các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

-Quyền ứng cử: thực hiện bằng hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

*Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực 

nhà nước – cơ quan đại biểu của nhân dân. 
-Các đại biểu nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri. 

-Các đại biểu nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của cử tri. 

 .Ý n hĩ   ủa quyền bầu cử và quyền ứng cử cử công dân. 
- Đây là cơ sở pháp lí – 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. 

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

a.Khái niệm quyền tham gia quản lí nh  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 của 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. 

b.Nộ   un      ản của quyền tham gia quản lí nh  nước và xã hội. 

* Ở phạm vi cả nước. 
-Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng... 

-Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

* Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tr ”, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở có 4 loại: 

-Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

-Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. 

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

-Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra. 

 .Ý n hĩ   ủa quyền tham gia quản lí nh  nước và xã hội. 

- Đây là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước. 

- Nhân dân tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của quản lí nhà nước và xã hội, làm cho đất nước ngày 

càng phát triển thịnh vượng và văn minh. 

3.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 

a.Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 
*Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là 



công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại. 

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

*Người có quyền khiếu nại, tố cáo. 
-Người khiếu nại:cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại 

-Người tố cáo: Chỉ có công dân mới có quyền tố cáo. 

*Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Người giải quyết khiếu nại: 
+Người đứng đầu cơ quan hành chính. 

+Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính. 

+CT UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng thanh tra CP, TTCP. 

-Người giải quyết tố cáo: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền là: 

+Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo 

+Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo 

+Chánh thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ, TTCP. 

*Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

-Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại có 4 bước: 
+B1: Người khiếu nại nộp đơn. 

+B2:Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết 

+B3: Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết, thì quyết định có hiệu lực. 

Nếu không đồng ý thì tiếp tục khiếu nại tiếp... 

+B4: Người giải quyết khiếu nại làn 2 xem xét giải quyết, nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý thì 

có quyền khởi kiện ra Tòa.. 

-Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo có 4 bước: 
+B1: Người tố cáo gởi đơn tố cáo. 

+B2:Người giải quyết tố cáo xác minh và ra quyết định . 

+B3:Nếu người tố cáo thấy việc giải quyết không đúng thì có quyền tố cáo với cơ quan cấp trên.. 

+B4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết. 

 .Ý n hĩ   ủa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 
- Đây 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 củ  Nh  nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công 

dân: 

- Trách nhiệm của Nhà nước: 
- Quốc hội ban hành Hiến pháp và các luật làm cơ sở pháp lí vững chắc cho sự hình thành chế độ dân 

chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.  

- Chính phủ và chính quyền các cấp tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật. 

- Tòa án và các cơ quan tư pháp phát hiện kịp thời và xử lí nghiêm minh những hành vi vi pham pháp 

luật. 

- Trách nhiệm của công dân: 
- Thực hiện quyền dân chủ tức là thực thi quyền của người làm chủ Nhà nước và xã hội. 

- Muốn làm một ngườu chủ tốt thì trước tiên cần có ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ. 

Bài 8: PHÁP LU T VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 



 

 .Qu ền họ  tập, s n  tạo v  ph t tr ển  ủ    n    n. 

 . Qu ền họ  tập  ủ    n    n. 
*Mọi công dân đều 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. 

 .Qu ền s n  tạo  ủ    n    n. 
*Đó là 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 của 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. 

 .Qu ền đượ  ph t tr ển  ủ    n    n 
*Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong mội 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 hoạt động văn hoá; được cung cấp thông tin 

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

Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở hai nội dung: 

 - Một là, quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn 

diện.  

 - Hai là, công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 . Ý n hĩ  qu ền họ  tập, s n  tạo v  ph t tr ển  ủ    n    n. 
-Thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta. 

- Là sở điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt, đáp ứng yêu 

cầu CNH, HĐH đất nước. 

3.  r  h nh ệm  ủ  Nh  nướ  v    n    n tron  v ệ  đảm  ảo v  thự  h ện qu ền họ  tập, s n  

tạo v  ph t tr ển  ủ    n    n. 

 .  r  h nh ệm  ủ  Nh  nướ . 
-Ban hành chính sách, pháp luật thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực 

sống của mỗi người dân. 

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

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

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

 . r  h nh ệm  ủ    n    n 

-Công dân cần có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập là học cho mình, cho 

gia đình và đất nước, trở thành người có ích cho cuộc sống. 

-Công dân cần có ý chí vương lên, 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 cho xã hội. 

-Mỗi công dân cõ ý thức góp phần vào việc nâng cao dân trí của công dân VN, để VN trở thành một 

nước phát triển, văn minh. 

 

Bài 9: PHÁP LU T VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA ĐẤ  NƯỚC 

1.Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững củ  đất nước. Đọc thêm 

2.Một số nộ   un      ản của pháp luật trong sự phát triển bền vững củ  đất nước. 

a.Một số nộ   un      ản của pháp luật về phát triển kinh tế. 



*Quyền tự do kinh doanh của công dân. 
-Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền 

tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí 

kinh doanh. 

*Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. 
-Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành nghề mà pháp luật 

không cấm. 

-Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

-Bảo vệ môi trường. 

-Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

-Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

b. Một số nộ   un      ản của pháp luật về phát triển văn hó . 
-Pháp luật ban hành các quy định về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật 

thể; khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tiến hành hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, 

bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể . 

-Pháp luật nghiêm cấm những hành vi truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, tệ 

nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến các 

di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

c. Một số nộ   un      ản của pháp luật về phát triển     lĩnh vực xã hội. 
-Pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. 

-Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp kt- tài chính thực hiện xóa đói giảm nghèo  

-Luật HN và GĐ và Pháp lệnh Dân số có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình 

-Luật Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe nhân dân quy định trách nhiệm việc Nhà nước áp dụng các biện 

pháp nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, đảm bảo phát triển giống nòi 

-Vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội , nhất là nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch 

HIV/AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh. 

d.Một số nộ   un      ản của pháp luật về bảo vệ m   trường  

-Pháp luật quy định, việc bảo vệ môi trường phải tuân thủ nguyên tắc: bảo vệ môi trường phải gắn kết 

hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững; phù hợp với trình độ phát triển kinh tế- xã 

hội của đất nước. 

-Pháp luật nghiêm cấm các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; các hành vi khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ hủy 

diệt; khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực, động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục cấm; 

chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng nơi quy định; thải chất 

thải chưa được xử lí, các chất độc, chất phóng xạ, chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước. 

-Người có hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật. 

e. Một số nộ   un      ản của pháp luật về quốc phòng, an ninh. 
-Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng 

cốt là Quân đội nhân dân và công an nhân dân.Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm và 

nghĩa vụ tham gia củng cố, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi hành vi xâm phạm an ninh 

quốc gia đều phải bị xử lí nghiêm minh, kịp thời. 

-Để mọi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban 

hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phòng trong cơ quan, tổ chức và đối với mọi 

công dân; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia. 

 

 



II. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

 

 Ệ   ỐNG C U  ỎI  N   P GDCD    

Câu 58: C n   n xã  ắt n ườ   ị n h  l  lấ  trộn xe đạp l  h nh v  x m phạm  
     a.  Thân thể của công dân.                      b.  Danh dự và nhân phẩm của công dân. 

     c.  Tính mạng, sức khoẻ của công dân.                             d.  Tất cả các đáp án trên. 

 

Câu 59:  ron      trườn  hợp s u đ  , trườn  hợp n o đượ  xem l  theo t n    o ? 

a. Thờ cúng tổ tiên, ông, bà.                                                         b.  Thờ cúng  ông Táo.                      

c.    Thờ cúng các anh hùng liệt sỹ.                                 d.  Thờ cúng đức chúa trời. 

Câu 60:  n  A tổ  hứ   u n m  tú .  ỏ   n  A phả   hịu tr  h nh ệm ph p lý n o ? 
      a. Trách nhiệm hình sự.                                 b.  Trách nhiệm kỷ luật.        

     c. Trách nhiệm hành chính.                            d. Trách nhiệm dân sự. 

Câu 61: Ph p luật kh n  đ ều  hỉnh qu n hệ xã hộ  n o  ướ  đ   ? 

      a. Quan hệ hôn nhân - gia đình.            b. Quan hệ kinh tế.      

      c.  Quan hệ về tình yêu nam - nữ.        d.   Quan hệ lao động. 

Câu 62: N ườ  k nh  o nh phả  thự  h ện n hĩ  vụ nộp thuế, th nh n ên đủ  8 tuổ  thự  h ện 

n hĩ  vụ qu n sự..., l  hình thứ   
a.      Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp. 

b.     Không làm những điều pháp luật cấm. 

c.      Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý. 

d.     Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những  gì mà pháp luật quy định phải làm. 

Câu 63:  h    n    n    o kết đượ  một hợp đồn  l o độn ,  ó n hĩ  l   
a.      Có việc làm ổn định.                                  

b.      Xác lập được một quan hệ xã hôi do pháp luật điều chỉnh. 

c.       Có vị trí đứng trong xã hội.                         

d.      Bắt đầu có thu nhập. 

Câu 64: Một họ  s nh lớp    (   tuổ )  hạ  xe  ắn m   trên 50   r  đườn   h   (Có độ  mũ  ảo 

h ểm), đượ  xem l   
a.      Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại. 

b.     Vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý. 

c.      Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 

d.     Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định. 

Câu 65:  rườn  hợp n o s u đ   thì mớ  đượ   ắt,    m,   ữ n ườ   

a. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật. 

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

c. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý. 

d. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật. 

Câu 66;  ìm   u ph t   ểu sai: 
a. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo 

theo quy định của pháp luật. 

b. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá 

trị văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước bảo đảm. 

c. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn 

giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ. 

d. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuế hàng năm. 



Câu 67: Qu ền ứn   ử  ủ    n    n đượ  h ểu l   
a. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điểu kiện mà pháp luật quy định có thể được nhiều nơi giới 

thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 

b. Công dân có quyền tự mình ra ứng cửa đại biểu Quốc hội ở nhiều nơi. 

c. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở nhiêu nơi. 

d. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở một nơi. 

Câu 68: Qu ền  ầu  ử  ủ    n    n đượ  h ểu l   
a. Mọi người đều có quyền bầu cử. 

b. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. 

c. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự có quyền bầu cử. 

d. Những người từ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử. 

e. Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn 

hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. 

Câu 69:  ính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ 

a.      Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp. 

b.     Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. 

c.      Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp. 

d.     Cả a,b,c. 

Câu 70: Các phương pháp điều chỉnh của pháp luật lao động là : 
a) Tuỳ theo hai bên chủ thể quan hệ pháp luật lao động. 

b) Thông qua các tổ chức đại diện của 2 bên chủ thể quan hệ lao động. 

c) Phương pháp bình đẳng và phương pháp mệnh lệnh. 

d) Câu b và c đúng. 

Câu 71:  ể đảm bảo nguy n t c thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật th  cần 

phải: 
a.      Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật 

b.     Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật 

c.      Cả hai câu trên đều đúng 

d.     Cả hai câu trên đều sai 

Câu 72:   háp luật là hệ thống quy t c xử sự mang tính                      , do                     ban hành và 

bảo đảm thực hiện, thể hiện                         của giai cấp thống tr  và phụ thuộc vào các điều kiện 

                   , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ x  hội  
a.      Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị 

b.     Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị 

c.      Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội 

d.     Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội 

Câu 73: Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho: 
a.      Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam 

b.     Người chưa trưởng thành 

c.      Người mắc bệnh Down 

d.     Tất cả đều sai 

Câu 74:  h a ước lao động tập thể là thỏa thuận  ... giữa tập thể người lao động với người sử dụng 

lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ 

lao động. 

a. Bằng văn bản 

b. Bằng miệng 



c. Cả a và b đều đúng 

d. Cả a và b đều sai 

    Câu 75: Một tron  nhữn  đặ  đ ểm để ph n   ệt ph p luật vớ  qu  phạm đạo đứ  l   
a.      Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung. 

b.     Pháp luật có tính quyền lực. 

c.      Pháp luật có tính bắt buộc chung. 

d.     Pháp luật có tính quy phạm. 

Câu 76:    phạm hình sự l   

a.      Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội. 

b.     Hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

c.      Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội. 

d.     Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. 

Câu 78: Bình đẳn  tron  l o độn  đượ  h ểu l   
a.      Bình đẳng của công dân trong thực hiện quyền lao động. 

b.     Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động. 

c.      Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam. 

d.     Cả a, b và c. 

Câu 79: Mụ  đí h  ủ    n nh n l   
a.      Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. 

b.     Thực hiện chức năng sinh con, nuôi dạy con của gia đình. 

c.      Thực hiện chức năng tổ chức đời sống, vật chất, tinh thần của gia đình. 

d.     Cả a, b và c. 

Câu 80:    phạm ph p luật  ó      ấu h ệu  
a.      Là hành vi trái pháp luật. 

b.     Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 

c.      Lỗi của chủ thể. 

d.     Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 

Câu 81: Ph p luật nướ  Cộn  hò  xã hộ   hủ n hĩ    ệt N m thểh ện ý  hí  ủ   
a.      Giai cấp công nhân. 

b.     Giai cấp nông dân. 

c.      Giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động. 

d.     Tất cả mọi người trong xã hội. 

Câu 82: Công dân được phép bắt tội phạm bị truy nã vì trường hợp này: 

        A  Không cần quyết định của Toà án.          B  Đã có quyết định của Toà án. 

        C  Không cần quyết định của Viện Kiểm sát.                                 D  Đã có quyết định của Viện 

Kiểm sát. 

Câu 83: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước … 

        A  bảo bọc                 B  bảo hộ                   C  bảo đảm                D  bảo vệ 

Câu 84: Sau giờ học trên lớp, Bình (người dân tộc Kinh) giảng bài cho H’Rê ( người dân tộc Ê Đê). Hành 

vi của Bình thể hiện: 

        A  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.          B  Quyền tự do, dân chủ của Bình. 

        C  Sự tương thân tương ái của Bình.             D  Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc. 

Câu 85: Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, chủng tộc, 

màu da ... đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển được hiểu là: 

        A  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.          B  Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 

        C  Quyền bình đẳng giữa các công dân.        D  Quyền bình đẳng giữa các cá nhân 



Câu 86: Sự kiện giáo sứ Thái Hoà ở Hà Nội treo ảnh Đức Mẹ, Thiên Chúa ở hàng rào, lề đường, cành 

cây… là biểu hiện của: 

        A  Hoạt động tín ngưỡng.                                                              B  Lợi dụng tôn giáo. 

        C  Hoạt động mê tín.                                    D  Hoạt động tôn giáo.    

Câu 87: Hành động nào dưới đây xâm phạm quyền tự do về thân thể của người khác ? 
A.   Nói xấu người khác nhằm hạ uy tín của họ 

B.   Tự tiện bắt giữ người 

C.   Đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của người ấy 

D.   Đe dọa giết người. 

Câu 88: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là g  ? 
A.   Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án 

B.   Người phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt 

C.   Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

D.   Chỉ được bắt người trong trường hợp được pháp luật quy định cho phép. 

Câu 89: Ý kiến nào sau đây sai về quyền b nh đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế ? 
A.   Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật 

B.   Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có có nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh theo quy định của 

pháp luật 

C.   Công dân các dân tộc thiểu số được nhà nước ưu tiên bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa 

kế 

D.   Chỉ có các dân tộc thiểu số mới có quyền tự do đầu tư, kinh doanh ở địa bàn miền núi 

Câu 90:  Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện: 

A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động. 

B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm 

công việc mà doanh nghiệp đang cần. 

C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động 

nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc. 

D. Tất cả các phương án trên. 

Câu 91: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là: 

A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn. 

B. Những tài sản có trong gia đình. 

C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

D. Tất cả phương án trên. 

Câu 93: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: 

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau. 

B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật. 

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách 

nhiệm pháp lý. 

Câu 94: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là: 

A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn. 

B. Những tài sản có trong gia đình. 

C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

D. Tất cả phương án trên. 



Câu 95: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tánh 

mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì : 

A. Vi phạm pháp luật hành chánh. 

B. Vi phạm pháp luật hình sự. 

C. Bị xử phạt vi phạm hành chánh. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 96: Qu ền tự  o về th n thể v  t nh thần thự   hất l    

A.  Quyền được pháp luật bảo hộ sức khỏe và tính mạng 

B.  Quyền được pháp luật bảo hộ nhân phẩm và danh dự 

C.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

D.  Quyền được sống và được làm người với tư cách là thành viẽn của xã hội 

Câu 97: “  rên    sở qu  định  ủ  P , qu ền  ủ    n    n đượ  t n trọn  v   ảo vệ, từ đó   n  

  n  ó  uộ  sốn   ình  ên,  ó đ ều k ện để th m     v o đờ  sốn   hính trị, k nh tế, văn ho , xã 

hộ   ủ  đất nướ .” l  một nộ   un  thuộ  

A.  Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

B.  Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

C.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

D.  Nội dungvề quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

Câu 98: .  “ h n      ị  ắt nếu kh n   ó qu ết định  ủ   o   n, qu ết định hoặ  phê  huẩn  ủ  

  ện k ểm s t, trừ trườn  hợp phạm tộ  quả t n .” l  một nộ   un  thuộ  
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

B.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

C.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

D.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

Câu 99: “ D nh  ự v  nh n phẩm  ủ     nh n đượ  t n trọn  v   ảo vệ.” l  một nộ   un  

thuộ  
A.  Khái niệm về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

B.  Nội dung về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

C.  Ý nghĩa về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

D.  Bình đẳng về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

Câu 100: .  Nhữn  v  phạm ph p luật n h êm trọn  về  ảo vệ m   trườn  đều sẽ  ị tru   ứu 

tr  h nh ệm theo qu  định  ủ    
A.  Bộ luật Hình sự                                 B.  Luật Dân sự 

C.  Luật  Hành chính                              D.  Luật Môi trường 

Câu 101: “ Qu  định P  về qu ền  ất khả x m phạm về  hỗ ở nhằm  ảo đảm  ho   n    n – 

 on n ườ   ó một  uộ  sốn  tự  o tron  một xã hộ    n  hủ , văn m nh.” l  một nộ   un  thuộ  
A.  Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

B.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

C.  Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

D.  Nội dungvề quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

Câu 102:  h  n o  ần tạm   ữ n ườ  theo thủ tụ  h nh  hính 
A.  Khi cơ quan nhà nước cần thu thập ,xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ 

B.  Khi cần ngăn chặn những hành vi gây rối trật tự công cộng 

C.  Khi người đó gây thương tích cho người khác 

D.  Cả 3 đều đúng 

Câu 103: N ườ   ó qu ền tố   o l    



A.  Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức 

B.  Những cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền 

C.  Mọi công dân                      

   D.  Những cán bộ công chức nhà nước 

Câu 104: 

Qu ền s n  tạo  ủ    n    n đượ  ph p luật qu  định l   
A.  Quyền được tự do thông tin.            B.  Quyền sở hữu công nghiệp. 

C.  Quyền tự do kinh doanh      D.  Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí 

Câu 105: “  ự t ện  ắt v     m,   ữ n ườ  l  h nh v  tr   P  sẽ  ị xử lý n h êm m nh.” l  một 

nộ   un  thuộ  
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

B.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

C.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

D.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

Câu 106:   ệ  đư  r      qu  định về thuế, ph p luật t   độn  đến lĩnh vự  n o s u đ   ? 
A.  Môi trường      B.  Văn hóa    C.  Kinh tế       D.  Quốc phòng, an ninh 

Câu 107:  ron  lĩnh vự  văn hó , ph p luật  ó v   trò 
A.  Góp phần hội nhập với nền văn hóa thế giới 

B.  Duy trì đời sống văn hóa của mỗi dân tộc 

C.  Tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam 

D.  Giữ gìn nền văn hóa dân tộc 

Câu 108: “ P  qu  định về qu ền  ất khả x m phạm về th n thể  ủ    n    n nhằm n ăn  hặn 

mọ  h nh v  tuỳ t ện  ắt   ữ n ườ  tr   vớ  qu  định  ủ  P .” l  một nộ   un  thuộ  
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

B.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

C.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

D.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

Câu 109: Ph p luật qu  định     mứ  thuế kh   nh u đố  vớ       o nh n h ệp,  ăn  ú v o   
A.  Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh 

B.  Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp 

C.  Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp 

D.  Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp 

Câu 110: Nếu h nh v   ị tố   o  ó  ấu h ệu tộ  phạm hình sự thì n ườ    ả  qu ết tố   o l   
A.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo. 

B.  Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án). 

C.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo. 

D.  Tất cả các phương án trên. 

Câu 111: Mụ  đí h  ủ  tố   o l    
A.  Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp kuật 

B.  Khôi phục quyền và lợi ích của công dân 

C.  Xâm hại đến quyền tự do công dân                  D.  Khôi phục danh dự 

Câu 112 Nó  đến v   trò  ủ  ph p luật đố  vớ  sự ph t tr ển  ền vữn   ủ  đất nướ  l  nó  đến sự 

t   độn   ủ  ph p luật đố  vớ  
A.  Các lĩnh vực của đời sống xã hội       B.  Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

C.  Việc xây dựng và bảo vệ đất nước     D.  Phát triển kinh tế đất nước 

Câu 113: Ph p luật ph t tr ển     lĩnh vự  xã hộ    o  ồm     qu  định về 



A.  Dân số và giải quyết việc làm             

 B.  Phòng, chống tệ nạn xã hội 

C.  Xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

D. Cả A,B,C đều đúng 

Câu 114: Ph p luật qu  định  ủn   ố quố  phòn ,  n n nh l  nh ệm vụ  ủ  to n   n m  nòn  

 ốt l ………………v  C n   n nh n   n. 
 

A.  Bộ đội      B.  Quân đội nhân dân     C.  Dân quân tự vệ    D.  Cảnh sát 

 


