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Nội dung ôn tập (từ bài: 6(tiết3)- bài 9)  

 

1. Bằng những kiến thức đã học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm 

các quyền tự do cơ bản của công dân?  

2. Thế nào là quyền bầu cử và ứng cử? Nội dung, ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại 

biểu của nhân dân? Trách nhiệm của em về vấn đề  này? 

3. Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? Nội dung, ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà 

nước và xã hội? Trách nhiệm của em về vấn đề  này? 

4. Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân? Nội dung, ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo của công 

dân? Trách nhiệm của em về vấn đề  này? 

5. Hãy phân biệt sự giống và khác nhau, giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới 

đây: 

 Khiếu nại Tố cáo 

Người có quyền   

Mục đích   

Quyền và nghĩa vụ của người 

KN, TC 

  

Người có thẩm quyền giải 

quyết 

  

 

6. Trình bày nội dung, nguyên tắc, cách thức quyền bầu cử và ứng cử cử công dân? Nêu ví dụ? Ý nghĩa của 

quyền bầu cử và ứng cử? 

7. Tai sao quyền học tập của công dân thể hiện tính nhân văn của chế độ XHCN ở nước ta? Theo em, tại sao 

luật GD qui định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và các loại hình trường, lớp khác 

nhau? 

8. Hãy nêu VD chứng minh công dân có quyền sáng tạo và phát triển? Bằng kiến thức đã học chứng minh 

Nhà nước luôn quan tâm  bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân? Liên hệ bản thân? 

9. Nêu vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước? Em hiểu thế nào về quyền tự do 

kinh doanh của công dân? 

10. Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hoá, xã hội với sự phát triển bền vững 

của đất nước? 

 

 

Nội dung Quyền bầu cử Quyền ứng cử 

Độ tuổi - Công dân Việt Nam từ đủ 18 

tuổi trở lên. 

- Công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi 

trở lên. 

Những trường hợp 

không được tham 

gia bầu cử, ứng 

cử. 

-  Những người mất năng 

lực hành vi dân sự. 

- Người đang bị tước quyền bầu 

cử theo bản án, quyết định của 

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật  

- Những trường hợp không 

được bầu cử. 

- Người bị khởi tố, chấp hành 

bản án hình sự. 

- Chấp hành xong bản án 

hình sự, nhưng chưa được 

xóa án. 

- Người bị xử lí hành chính, giáo 

dục tại địa phương. 

Phương thức - Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, 

bỏ phiếu kín. 

- Tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử 

 



HỆ THÔNG C ÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

QU  N   T  H    P CH    

N         

Câu 1. Việc khám xét chỗ ở, địa điểm của người nào đó được cơ quan có thẩm quyền tiến hành khi nào? 

A. Người bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn trốn ở đó. 

B. Chỉ người bị truy nã. 

C. Người đang phạm tội quả tang. 

D. Chỉ người phạm tội đang lẩn trốn ở đó. 

Câu 2. Chỉ được khám xét nhà ở của công dân trong các trường hợp nào sau đây? 

A. Vào nhà lấy lại đồ đã cho người khác mượn khi người đó đi vắng. 

B. Nghi ngờ người đó lấy trộm đồ của mình. 

C. Cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó. 

D. Bắt người không có lí do. 

Câu 3. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt người? 

A. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

C. Có dấu hiệu hành vi phạm tội.   D. Đang bị nghi ngờ phạm tội. 

Câu4. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp 

A. công an cho phép.      B. có người làm chứng. 

C. pháp luật cho phép.    D. trưởng ấp cho phép. 

Câu 5. Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng 

ý là nội dung của quyền 

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở.    B. bất khả xâm phạm đến tính mạng. 

C. bất khả xâm phạm đến sức kh e.   D. bất khả xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự. 

Câu 6. Không ai được tự ý vào vào chỗ ở của người khác nếu không được người khác đồng ý, trừ trường hợp 

được ai cho phép? 

A. Toà án.  B. Pháp luật.  C. Cảnh sát.  D. Công an. 

Câu 7. Chỗ ở của công dân là nơi bất khả xâm phạm, không một ai có quyền tuỳ tiện vào chỗ ở của người 

khác nếu không được người đó  

A. đồng ý.  B. chuẩn y.  C. chứng nhận. D. cấm đoán. 

Câu 8. Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong mấy trường hợp? 

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 

T          

Câu 1. Để thể hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi h i mỗi người phải 

A. tôn trọng chỗ ở của người khác.   B. tôn trọng bí mật của người khác. 

C. tôn trọng tự do của người khác.   D. tôn trọng quyền riêng tư của người khác. 

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Bất kỳ ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của người khác. 

B. Cơ quan điều tra muốn thì khám xét chỗ ở của công dân. 

C. Thủ trưởng cơ quan khám xét chỗ ở của nhân viên. 

D. Công an khám nhà của công dân khi có lệnh. 

Câu 3. 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. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhân không có nhà. D. Hết hạn thuê nhà nhưng không chịu dọn đi. 

Câu 4. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền 

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức kh e của công dân. 

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

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

Câu 5. Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm  

A. quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.     

B. quyền tự  do về nơi ở, nơi cư trú của công dân. 

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



D. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 

Câu 6. Pháp luật quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân nhằm  

A. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân chủ văn minh.   

B. đảm bảo cuộc sống tự chủ trong xã hội dân chủ văn minh. 

C. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân giàu nước mạnh.   

D. đảm bảo cuộc sống ý nghĩa trong xã hội dân chủ văn minh. 

Câu 7. Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là để 

A. tránh hành vi tùy tiện, lạm dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công 

vụ. 

B. tránh hành vi tùy ý, lợi dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ. 

C. tránh hành vi cố ý, lợi dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ. 

D. tránh hành vi vi phạm, lợi dụng quyền hạn  của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công 

vụ. 

Câu 8. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác là xâm phạm đến quyền  

A. Quyền bí mật đời tư của công dân.   B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

C. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản của công dân.D. Quyền bí tự do tuyệt đối của công dân.  

Câu 9. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền 

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức kh e của công dân. 

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

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

Câu 1 . Chỗ ở của công dân là nơi bất khả xâm phạm, không một ai có quyền tuỳ tiện vào chỗ ở của người 

khác nếu không được người đó đồng ý là nội dung quyền nào sau đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức kh e của công dân. 

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 11.Khi có căn cứ khẳng định chỗ ở, địa điểm của người đó có công cụ, phương tiện để thực hiện phạm 

tội hoặc có tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án là nội dung của quyền nào sau đây?  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức kh e của công dân. 

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 12. Việc khám chỗ ở, làm việc, địa điểm cũng được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã là nội 

dung của quyền nào sau đây?  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức kh e của công dân. 

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu13. Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi có dấu hiệu nghi vấn ở nơi đó có phương tiện, 

công cụ, đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án là nội dung của quyền 

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở.    B. bất khả xâm phạm đến tính mạng. 

C. bất khả xâm phạm đến sức kh e.   D. bất khả xâm phạm đến nhân phẩm. 

Câu 14: Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân? 

A. Tự ý đuổi người khác kh i chỗ ở của họ. 

B. Chủ nhà trọ phá khóa vào phòng chữa cháy khi người thuê không có mặt. 

C. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhân không có nhà. 

D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của tòa án. 

Câu 15. Chỉ được khám xét nơi ở của công dân trong trường hợp nào sau đây ? 

A. Lấy lại đồ đã cho mượn nhưng người đó đi vắng. B. Nghi ngờ nhà đó lấy trộm đồ của mình. 

C. Cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó. D. Bắt người không có lí do. 

Câu 16. Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp nào sau đây? 



A. Do pháp luật quy định.    B. Có nghi ngờ tội phạm. 

C. Cần tìm đồ vật quý.    D. Do một người chỉ d n. 

Câu 17. Pháp luật nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là nhằm mục đích nào dưới đây? 

A. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

B. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

C. Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân. 

D. Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân. 

Câu 18. Ai trong những người dưới đây có quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân? 

A. Cán bộ, chiến sĩ công an. 

B. Những người làm nhiệm vụ điều tra. 

C. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

D. Những người mất tài sản cần phải kiểm tra xác minh. 

Câu 19. Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi h i mỗi người phải tôn trọng 

A. nhân phẩm người khác.   B. danh dự người khác. 

C. chỗ ở của người khác.   D. uy tín của người khác. 

Câu 2 . Quyền nào sau đây thuộc quyền tự do cơ bản của công dân? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hôi. B. Quyền bầu cử ứng cử của công dân. 

C. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.  D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

V        

Câu 1. Nghi ngờ tên trộm chạy vào nhà anh A nên anh B đòi khám xét nhà anh A. Anh B đã vi phạm quyền 

nào dưới đây? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.   B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức kh e. D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

Câu 2. A và B là bạn thân, khi A đi vắng B tự ý vào nhà của A. Hành vi này là vi phạm  

A. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng và sức kh e. 

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

D. vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

Câu 5. Nghi con Ông B lấy trộm, ông A tự tiện vào nhà ông B khám xét. Trong trường hợp này Ông A đã 

xâm phạm quyền 

A. được pháp luật bảo vệ danh dư, uy tín.  B.  bất khả xâm phạm về thân thể. 

C.  tự do ngôn luận.     D.  bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 6. Trường hợp nào sau đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ? 

A. Giúp chủ nhà phá khoá để vào nhà.  B. Con cái đi vào nhà mà không xin phép bố mẹ. 

C. Trèo qua nhà hàng xóm lấy đồ bị rơi.  D. Tự tiện ra vào nhà mà mình đang thuê trọ. 

V            

Câu 1. Đang truy đuổi người phạm tội quả tang nhưng mất dấu, ông A định vào ngôi nhà vắng chủ để khám 

xét. Nếu em là ông A em chọn cách ứng xử nào sau đây để đúng quy định của pháp luật? 

A. Dừng lại vì mình không có quyền bắt trộm. B. Vào nhà đó để kịp thời tìm bắt tên trộm. 

C. Chờ chủ nhà về cho phép vào tìm người.  D. Đến trình báo với cơ quan công an. 

Câu 2. Nghi ngờ tên ăn trộm xe đạp chạy vào một nhà dân, hai người  đàn ông đã chạy thẳng vào nhà mà 

không chờ chủ nhà đồng ý. Trong trường hợp trên em chọn cách ứng xử nào cho phù hợp? 

A. Xin phép chủ nhà cho vào nhà khám xét.  B. Gọi nhiều người cùng vào nhà khám xét. 

C. Chạy vào nhà khám xét.    D. Ở ngoài chờ tên trộm ra rồi bắt. 

Câu 3. Dù chị K không đồng ý, bà B tự ý vào phòng chị K lấy tài sản khi chị đi vắng với lý do bà là chủ cho 

thuê nhà nên có quyền. Em chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp? 

A. Khuyên chị K thay  khóa.    B. Khuyên chị K chấp nhận vì bà là chủ nhà. 

C. Khuyên chị K nhờ người thân giúp đỡ.  D. Khuyên chị K trình báo sự việc với công an. 

Câu 4. Áo của B phơi bị bay sang nhà hàng xóm khi họ đi vắng. Nếu là B, em ứng xử như thế nào cho phù 

hợp quy định pháp luật? 

A. Trèo sang nhà hàng xóm lấy áo.               B. Chờ gia đình hàng xóm về rồi xin vào lấy áo. 

C. Không cần áo đó nữa.            D. Rủ thêm vài người nữa cùng sang để làm chứng khi lấy áo. 



Câu 5. Anh B mất trộm gà. Do nghi ngờ A là thủ phạm nên B đòi vào nhà A để khám. Nếu là A, em ứng xử 

như thế nào cho phù hợp quy định pháp luật? 

A. Cho B vào nhà mình khám để chứng minh sự trong sạch.    

B. Không cho vào nhà khám. 

C. Thách đố B xông vào nhà mình để khám.    

D. Gọi điện cho gia đình h i ý kiến. 

 

QU  N V  T        T   T 

N         

Câu 1. Ai có quyền bóc mở thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác? 

A. Mọi công dân trong xã hội .  B. Cán bộ công chức nhà nước. 

C. Người làm nhiệm vụ chuyển thư.  D. Những người có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Câu 2. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền  

A. bí mật của công dân.   B. bí mật của công chức. 

C. bí mật của nhà nước.   D. bí mật đời tư. 

Câu 3. Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư tín của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công 

dân? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.  B. Quyền được đảm bảo an toàn nơi cư trú. 

C. Quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại, điện tín. D. Quyền bí mật đời tư. 

Câu 4. Hình thức nào sau đây k     p ả  là thư tín, điện tín ? 

A. Tin nhắn điện thoại.    B. Email.  

C. Bưu phẩm.      D. Sổ nhật kí. 

Câu 5. Đối với thư tín, điện thoại, điện tín của con thì cha mẹ 

A. có quyền kiểm soát.    B. không có quyền kiểm soát. 

C. nên kiểm soát.     D. không nên kiểm soát. 

Câu 6. Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân đc đảm bảo an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện 

thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp PL có quy định và phải có quyết định của cơ 

quan NN có thẩm quyền là nội dung quyền nào sau đây? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.  B. Quyền được đảm bảo an toàn nơi cư trú. 

C. Quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại, điện tín. D. Quyền bí mật đời tư. 

T          

Câu 1. Khi nào thì được xem tin nhắn trên điện thoại của bạn thân? 

A. Đã là bạn thì có thể tự ý xem.   B. Chỉ được xem nếu bạn đồng ý 

C. Khi người lớn đồng ý thì có quyền xem.  D. Bạn đồng ý thì mình xem hết các tin nhắn khác.  

Câu 2. Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ? 

A. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi. 

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

C. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ. 

D. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị. 

Câu 3. Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín ? 

A. Thư của người thân thì được phép mở ra xem. B. Đã là vợ chồng thì được tự ý xem thư của nhau. 

C. Thư nhặt được thì được phép xem.  D. Người có thẩm quyền được phép kiểm tra thư để 

phục vụ công tác điều tra 

Câu 4. Quyền nào sau đây thuộc quyền tự do cơ bản của công dân? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hôi.  B. Quyền bầu cử ứng cử của công dân. 

C. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.  D. Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, 

điện tín của công dân. 

V        

Câu1. Bạn H lấy trộm mật khẩu Facebook của em để đọc trộm tin nhắn trên mạng. Vậy bạn H đã vi phạm 

quyền nào sau đây? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 



B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân. 

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

D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 2. A có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, B tự ý mở ra đọc những dòng tâm sự của A trên email. 

Hành vi này xâm phạm 

A. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.   

B. quyền tự do dân chủ của công dân. 

C. quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín của công dân.    

D. quyền tự do ngôn luận của công dân. 

Câu 3. Biết H tung tin nói xấu về mình với các bạn cùng lớp. T rất tức  giận. Nếu là bạn của T em chọn 

phương án nào sau đây mà em cho là phù hợp nhất? 

A. Khuyên T tung tin nói xấu lại H.   B. Khuyên T đánh H để dạy H một bài học. 

C. Nói với H cải chính tin đồn trước lớp.  D. Khuyên T yêu cầu cơ quan công an  bắt H. 

Câu 4. Mỗi lần biết M nói chuyện qua điện thoại với bạn trai. K lại tìm cách đến gần nghe. Hành vi này xâm 

phạm quyền gì? 

A. An toàn và bí mật điện tín của công dân.  B. Bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

C. Bảo hộ về danh dự của công dân.   D. Đảm bảo an toàn bí mật điện thoại của công dân. 

V            

Câu 1. A và B yêu nhau nên B cho rằng mình có quyền đọc tin nhắn của A. Dù A không thích điều này 

nhưng rất bối rối không biết phải nói với người mình yêu như thế nào cho phải. Nếu là A, em chọn cách ứng 

xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? 

A. Cứ cho B đọc tin nhắn điện thoại của mình.  

B. Cấm không cho B đọc tin nhắn. 

C. Nhẹ nhàng khuyên A không nên xem tinnhắn của người khác.    

D. Đưa chuyện này lên face book nhờ mọi người tư vấn.  

Câu 3. A đã 16 tuổi nhưng cha mẹ A thường xuyên kiểm tra điện thoại và xem nhật  ký của A. Nếu là A em 

sẽ làm gì trong tình huống này? 

A. Giận và không nói chuyện với cha mẹ, nếu cần tuyệt thực để phản đối.    

B. Xem lại tin nhắn trên điện thoại của cha mẹ cho công bằng.   

C. Nói chuyện với cha mẹ, mong cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư của mình.    

D. Kể chuyện này cho người khác biết mong mọi người tư vấn. 

V  QU  N TỰ DO NGÔN  UẬN 

N         

Câu 1. Quyền tự do ngôn luận là 

A. tự chủ trong các quan điểm về chính trị - xã hội của công dân. 

B. một trong các quyền tự do cơ bản của công dân. 

C. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 

D. quyền được nhà nước bảo đảm phát triển của công dân. 

Câu 2. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày t  quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa, xã hội của đất nước là 

A. quyền tự do ngôn luận.    B. quyền tự do phát biểu. 

C. quyền tự do phát ngôn.    D. quyền tự do chính trị. 

Câu 3. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến bày t  quan điểm của mình về các vấn đề 

A. chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. 

B. chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước. 

C. chính trị, kinh tế, văn hóa - y tế, giáo dục của đất nước. 

D. chính trị, văn hóa, xã hội, y tế của đất nước. 

Câu 4. Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được 

A. tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mình muốn.   

B. tụ tập nơi đông người để nói tất cả những gì mình suy nghĩ. 

C. tự do phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường lớp, nơi cư trú.   

D. tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến ở bất kỳ nơi nào mình muốn. 



Câu 5. Việc làm nào là đúng khi thể hiện quyền tự do ngôn luận? 

A. Gửi tin cho chuyên mục bạn xem truyền hình trên đài VTC14. 

B. Viết bài thể hiện nghi ngờ của bản thân về nhân cách của một người nào đó. 

C. Tập trung đông người nói tất cả những gì mình muốn nói. 

D. Cản trở không cho người khác  phát biểu khi ý kiến đó trái với mình. 

Câu 6. Ý kiến nào là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.  

B. Được phát biểu ở bất cứ nơi nào mình muốn. 

C. Được tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến.  

D. Được tùy ý gặp bất cứ ai để ph ng vấn. 

Câu 7. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến bày t  quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, 

văn hóa xã hội của đất nước là nội dung của 

A. quyền tự do ngôn luận của công dân.   B. quyền tự do tôn giáo của công dân. 

C. quyền tự do học tập của công dân.    D. quyền tư do dân chủ của công dân. 

Câu 8. Công dân có quyền trong đó bày t  ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước của quyền trong lĩnh vực nào? 

A. Chính trị.     B. Học tập. 

C. Tự do ngôn luận.    D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 9. Công dân kiến nghị với đại biểu quốc hội là nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Chính trị.     B. Được bảo hộ về tính mạng, sức kh e. 

C. Tự do ngôn luận.    D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu1 . Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương 

là biểu hiện của quyền nào dưới đây? 

                                     B.                      

C. Quyền xây dựng đất nước.   D. Quyền tự do ngôn luận. 

T          

Câu 1. Một trong những hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân là 

A. tự do nói chuyện trong giờ học. 

B. tố cáo người có hành vi vi phạm pháp luật. 

C. trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học ở địa phương mình. 

D. nói những điều mà mình thích. 

Câu 2. Trong các quyền tự do sau, đâu là quyền tự do về tinh thần ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng. 

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ. 

D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 3. Hoạt động nào sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận ? 

A. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình. 

B. Viết bài gửi đăng báo bày t  quan điểm của mình để ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai. 

C. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong các dịp đại biểu tiếp xúc cử tri. 

D. Viết bài trên mạng internet với nội dung xuyên tạc sai sự thật về chính sách của Đảng, Nhà nước . 

Câu 4. Hoạt động nào sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận? 

A. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, truờng học, địa phương mình 

B. Viết bài gửi đăng báo bày t  quan điểm của mình. 

C. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội trong các dịp tiếp xúc cử tri. 

D. Viết bài với nội dung xuyên tạc sự thật về chính sách của Đảng, Nhà nuớc. 

Câu 5. Quyền nào sau đây thuộc quyền tự do cơ bản của công dân? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hôi.  B. Quyền bầu cử ứng cử của công dân. 

C. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.   D. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 

V        

V            

Câu 1. B thường bình phẩm A với dụng ý chê bai, nói xấu ở chỗ đông người. Dù A đã nhắc nhở nhưng B 



không từ b  vì cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận của mình. A phân vân chưa biết xử lí như thế nào. Nếu 

là A, em chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? 

A. Cứ cho B nói về mình như thế nào, ở đâu cũng được.  

B. Cấm không cho B nói những điều không tốt về mình trước đám đông nữa. 

C. Nói xấu lại B với bạn bè của mình và cả bạn bè của B.    

D. Nói chuyện trực tiếp với B để B biết đó là hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận.  

T               CD 

Câu 1. Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và luật quy định mối quan hệ 

cơ bản giữa Nhà nước và  

A. Nhân dân.   B. Công dân.  C. Dân tộc.   D. Cộng đồng. 

Câu 2. Để thực hiện các quyền tự do cơ bản, công dân cần tránh việc làm nào sau đây? 

A. Tìm hiểu các quyền tự do cơ bản của mình. 

B. Không tố cáo những việc làm trái pháp luật của người khác. 

C. Không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 

D. Tích cực giúp đỡ các bộ nhà nước thi hành pháp luật. 

Câu 3. Quyền nào sau đây k     p ả  là quyền tự do cơ bản của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.   

B. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm tính mạng sức kh e của công dân.  

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 4. Quyền nào sau đây k     p ả  là quyền tự do cơ bản của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.   

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm tính mạng sức kh e của công dân.  

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 5. Quyền nào sau đây k     p ả  là quyền tự do cơ bản của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận của công dân.   

B. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm tính mạng sức kh e của công dân.  

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

 

 à  7. CÔNG DÂN VỚI CÁC QU  N DÂN CHỦ 
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Câu 1. Công dân  đủ bao nhiêu tuổi thì có quyền tham gia bầu cử?  

A.  17 tuổi.  B.  18 tuổi.  C.  19 tuổi.  D.  21 tuổi. 

Câu 2. Công dân  đủ bao nhiêu tuổi thì có quyền tham gia ứng cử?  

A.  17 tuổi.  B.  18 tuổi.  C.  19 tuổi.  D.  21 tuổi. 

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và b  phiếu kín. 

B. Phổ thông, công khai, trực tiếp và b  phiếu kín. 

C. Tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và b  phiếu kín. 

D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và b  phiếu kín. 

Câu 5. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện 

A. Sự bình đẳng của công dân.   B. Sự tiến bộ của công dân  

C. Sự văn minh của công dân.   D. Sự phát triển của công dân. 

Câu 6. Đối với Nhà nước, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện 

A. Bảo vệ quyền lợi của Nhà nước.   B. Bản chất dân chủ, tiến bộ.  

C. Bản chất giai cấp của Nhà nước.   D. Quyền lực của nhà nước. 

Câu 7. Ý kiến nào sau đây không đúng về những trường  hợp không thực hiện quyền bầu cử ? 

A. Người đang bị tước quyền bầu cử  theo bản án.  

B. Người đang phải chấp hành hình phạt tù. 

C. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

D. Người đang công tác ở biên giới, hải đảo. 



Câu 8. Trường hợp nào sau đây k          bầu cử? 

A. Người đang bị tạm giam.    B. Người đang nằm bệnh viện. 

C. Người không biết chữ.    D. Người không có hộ khẩu tại nơi bầu cử.  

Câu 9. Đâu là nguyên tắc của bầu cử 

A. Phổ thông, có lợi.     B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp. 

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, b  phiếu kín. D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và có lợi. 

Câu 1 . Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, b  phiếu kín là 

A. đặc điểm của bầu cử.    B. nguyên tắc của bầu cử. 

C. ý nghĩa của bầu cử.     D. nội dung của của bầu cử. 

Câu 11. Quyền bầu cử là quyền của công dân trong lĩnh  vực 

A. Chính trị.      B. Kinh tế. 

C. Văn hóa.      D. Xã hội. 

Câu 12. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường  

A. Tự đề cử.      B. Tự bầu cử. 

C. Được giới thiệu.     D. Được đề cử. 

Câu 13. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật? 

A. Trực tiếp viết phiếu bầu và không b  phiếu.  B. Nhờ người khác b  phiếu. 

C. Nhờ những người trong tổ bầu cử b  phiếu. D. Nhờ người khác viết phiếu rồi tự mình b  phiếu. 

Câu 14. Quyền bầu cử và quyển ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân thể hiện trong lĩnh vực 

nào? 

A. Kinh tế.  B. Chính trị.   C. Văn hóa.  D. Xã hội. 

Câu 15. Trường hợp nào dưới đây k          thực hiện quyền bầu cử? 

A.  Người đang thi hành án phạt tù.   B.  Người đang điều trị ở bệnh viện. 

C.  Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. D.  Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.  

Câu 16. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?  

A. Quyền tự do ngôn luận.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền bầu cử ứng cử của công dân.  D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

T          

Câu 1. Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào quốc hội và hội đồng  nhân dân các cấp là 

A. mọi công dân đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật. 

B. mọi công dân đủ 18 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri. 

C. mọi công dân đủ 21 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri. 

D. mọi công dân  đủ 21 tuổi , có năng lực và không vi phạm luật. 

Câu 2. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử? 

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

Câu 3. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưới 

đây? 

A. Tự bầu cử.  B. Được chỉ định. C. Được giới thiệu. D. Được đề cử. 

Câu 4. Nhân viên tổ bầu cử gợi ý b  phiếu cho ứng cử viên là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền bầu cử.     B. Quyền ứng cử. 

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 5. Lá phiếu của chủ tịch nước so với lá phiếu của nông dân có giá trị 

A. Cao hơn.      B. Thấp hơn. 

C. Cao hơn rất nhiều.     D. Như nhau. 

Câu 6. Việc nhờ người khác b  phiếu hộ khi nhà nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu  Hội 

đồng nhân dân đã vi phạm nguyên tắc nào của Luật Bầu cử 

A. Phổ thông.      B. Trực tiếp. 

C. B  phiếu kín.     D. Bình đẳng. 

Câu 7. Trường hợp nào sau đây là đúng nhất, theo luật bầu cử khi A đi b  phiếu 

A. H i người khác để gạch tên ứng viên  B. Không gạch tên ai  

C. Tự gạch tên  ứng viên    D. Gạch tất cả các ứng viên 

Câu 8. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền bầu cử, ứng cử 

A. là cơ sở để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

B. không cần bầu cử, ứng cử để xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước. 

C. người tàn tật thì không có quyền bầu cư, ứng cử. 



D. người dân tộc thiểu số không được tự ứng cử. 

Câu 9. Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ 

nhưng phải tự mình b  phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ? 

A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.  

C. Trực tiếp.      D. B  phiếu kín. 

Câu 1 . Trong quá trình bầu cử, việc mỗi người được tự do, độc lập thể hiện sự lựa chọn của mình đối với 

những người trong danh sách ứng cử viên đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ? 

A. Phổ thông      B. Bình đẳng 

C. Trực tiếp      D. B  phiếu kín 

Câu 11. Quyền ứng cử củ công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây? 

A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.  B. Vận động người khác giới thiệu mình. 

C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.   D. Tự tuyên truyền mình trên phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Câu 12. 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. Công bằng.      D. B  phiếu kín. 

Câu13. Trong quá trình bầu cử, việc Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử 

tri nhận phiếu và bầu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ? 

A. Phổ thông.      B. Bình đẳng. 

C. Công bằng.      D. trực tiếp 

Câu 14. Trong quá trình bầu cử, việc mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu 

cử ? 

A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.  

C. Trực tiếp.      D. B  phiếu kín. 

Câu 15.Việc nhờ người thân trong gia đình đi b  phiếu hộ trong cuộc b  phiếu bầu Đại biểu quốc hội là vi 

phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử ? 

A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.  

C. Trực tiếp.      D. B  phiếu kín. 

Câu 16. Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là 

A. bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân. 

C. bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế. 

D. bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân. 

Câu 17. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để 

A. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. 

C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri. 

D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

Câu 18. Cơ quan nào có trách nhiệm giới thiệu ứng viên về nơi công tác hoặc nơi cư trú để lấy ý kiến của hội 

nghị cử tri trước khi lập danh sách ứng viên chính thức? 

A. Hội đồng nhân dân.    B. U  ban nhân dân. 

C. Huyện ủy.      D. Mặt trận tổ quốc. 

 

V        

Câu 1.  Ông X đủ 2  tuổi là người Mỹ, lập gia đình và nhập quốc tịch Việt Nam được 1 tháng. Vậy ông X  

A. có quyền bầu cử.    B. có quyền ứng cử. 

C. không được bầu cử.   D. không được tranh cử. 

Câu 2. Nếu em được  mẹ nhờ đi b  phiếu bầu cử thay. Em thấy việc làm của mẹ mình vi phạm quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Quyền ứng cử.    B. Quyền bầu cử. 

C. Quyền tham gia vào quản lí xã hội. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 3. Theo quy định, người già yếu, tàn tật thì tổ bầu cử mang thùng phiếu và phiếu bầu  đến nơi ở của cử 

tri. Việc này thể hiện nguyên tắc  

A. phổ thông, trực tiếp.   B. phổ thông, b  phiếu kín. 



C. bình đẳng, phổ thông.   D.trực tiếp, b  phiếu kín. 

Câu 4. Trường hợp nào sau đây là đúng nhất, theo luật bầu cử khi anh A đi b  phiếu nhưng không biết chữ 

A. Nhờ người khác đọc rồi tự gạch tên và b  phiếu. B. Tự gạch tên ứng viên. 

C. Không đi b  phiếu.     D. Không gạch tên ai.  

Câu 5.  Ông A bị gãy chân đang nằm viện. Trong thời gian này lại diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo quyền bầu cử của mình, ông A được 

A. hàng xóm  b  phiếu thay.    B. cán bộ thôn giúp đỡ mình b  phiếu. 

C.  vợ mình đi bầu.     D. tổ bầu cử mang thùng phiếu đến bệnh viện để ông A 

tự b  phiếu bầu. 

V            

Câu 1. Ngày mai là ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Gia đình đã nhận được phiếu bầu và em đã đủ 

tuổi nhưng lại không có phiếu bầu. Em sẽ phải làm gì? 

A. Vui mừng vì kh i phải đi bầu cử.   B. Đến tổ bầu cử nói  để bổ sung phiếu bầu của mình. 

C. Khiếu nại việc làm sai của tổ bầu cử.  D. Chờ đợi đến ngày mai mới nói. 

Câu 2. A đang viết phiếu bầu cử thì B là người trong tổ bầu cử lại và hướng d n gạch tên ai, để lại ai. Nếu là 

A em sẽ sử xự như thế nào cho phù hợp với pháp luật?  

A. Nghe theo sự hướng d n của B để gạch tên theo ý muốn của người hướng d n. 

B. To tiếng với B vì sự hướng d n đó vì hành vi đó sai luật. 

C. Im lặng nhưng không làm theo sự hướng d n của B. 

D. Nói nhẹ nhàng cho B hiểu việc điều khiển người khác b  phiếu là vi phạm pháp luật. 

 

Q ả     NN  H 
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Câu 1. Ai được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội? 

A. Mọi công dân.    B. Cán bộ, công chức. 

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.  D. Đại biểu Quốc hội. 

Câu 2. Một trong các nội dung của quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là 

A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước. 

B. xây dựng các văn bản phápluật về kinh tế xã hội. 

C. phê phán cơ quan nhà nước trên face book. 

D. giữ gìn an ninh trật tự xã hội. 

Câu 3. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?  

A. Quyền tự do ngôn luận.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 4. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực 

A. chính trị.  B. kinh tế. C. văn hóa.  D. xã hội. 

Câu 5 Quyền tham gia quản lý  Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc 

A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.  B. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

C. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi. D. Dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra. 

Câu 6. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội có nghĩa là 

A. Công dân được tham gia thảo luận những công việc chung của đất nước. 

B. Công dân trực tiếp quyết định những công việc chung của đất nước. 

C. Chỉ có cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận những vấn đề chung của đất nước. 

D. Mọi công dân đều có quyền quyết định mọi vấn đề chung của đất nước. 

Câu 7. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua việc 

A. tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng. 

B. tham gia lao động công ích ở địa phương. 

C. thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý. 

D. Viết bài đăng báo, quảng bá cho du lịch ở địa phương. 

Câu 8. Việc nào sau đây k        ộ  quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý. 

B. Tự ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. 

C. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

D. Kiến nghị với UBND xã về bảo vệ môi trường ở địa phương. 

Câu 9. Công dân tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp là thực hiện  quyền 



A. kiểm tra, giám sát.     B. bình đẳng. 

C. khiếu nại, tố cáo.      D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  

Câu 10. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện là 

A. xây dựng cơ sở hạ tầng.    B. đường lối chủ trương chính sách. 

C. xây dựng hương ước.    D. kiểm tra đạo đức của cán bộ xã. 

Câu 11. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện là 

A. xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.  B. đường lối chủ trương chính sách. 

C. xét xử lưu động của tòa án.   D. kiểm tra việc dùng quỹ của cán bộ xã. 

Câu 12. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân bàn và quyết định trực tiếp là 

A. xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.  B. xây dựng quy ước hương ước. 

C. xét xử lưu động của tòa án.   D. đạo đức của cán bộ xã. 

Câu 13. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân bàn và quyết định trực tiếp là 

A. xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.  B. xây dựng quy ước hương ước. 

C. xét xử lưu động của tòa án.   D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí. 

Câu 14. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết 

định là 

A. dự thảo quy hoạch phát triển kinh tế.  B. xây dựng quy ước hương ước. 

C. xây dựng các công trình phúc lợi.   D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí. 

Câu15. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết 

định là 

A. kế hoạch sử dụng đất ở địa phương.  B. xây dựng quy ước hương ước. 

C. xây dựng các công trình phúc lợi.   D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí. 

Câu16. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết 

định là 

A. đề án đinh canh định cư.    B. đường lối chủ trương chính sách. 

C. xây dựng các công trình phúc lợi.   D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí. 

Câu17. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là 

A. đề án đinh canh định cư.    B. đường lối chủ trương chính sách. 

C. xây dựng các công trình phúc lợi.   D. kiểm tra việc sử dụng các loại quỹ, phí. 

Câu18. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là 

A. đề án đinh canh định cư.    B. đường lối chủ trương chính sách. 

C. xây dựng các công trình phúc lợi.   D. việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương. 

Câu 26. Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế 

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.   B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

C. Trực tiếp, thẳng thắn, thực tế.   D. Dân là trên hết. 

T          

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây k      ú   về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân 

A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.   B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân. 

C. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp. D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội. 

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây là vi phạm quyền quản lý Nhà nước và xã hội của công dân?  

A. Chính quyền xã giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng thiếu công khai.  

B. Chính quyền xã quyết định đề án định canh, định cư mặt dù có một số ý kiến của nhân dân không nhất trí. 

C. Chính quyền xã công khai các khoản chi tiêu của địa phương. 

D. Chính quyền xã triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho dân biết. 

Câu 3. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nội 

dung quyền dân chủ nào sau đây? 

A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. B. Quyền bầu cử và ứng cử. 

C. Quyền khiếu nại và tố cáo.  D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại và điện 

tín. 

Câu 4. Công dân thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 

hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền tự do ngôn luận.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền về đời sống xã hội. 

Câu 5. Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước là thể hiện nội dung của 

quyền nào sau đây? 



A. Quyền tự do ngôn luận.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền về đời sống xã hội. 

Câu 6. Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế -  xã hội là thể hiện nội 

dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền tự do phát biểu.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền về đời sống xã hội. 

Câu 7. Công dân  tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến 

quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền tự do phát biểu.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền về đời sống xã hội. 

Câu 8. Công dân đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước về những vướng mắc, bất cập, không phù 

hợp của chính sách, pháp luật để Nhà nước sửa đổi, hoàn thiện hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau 

đây? 

A. Quyền tự do xây dựng pháp luật.   B. Quyền tự do hội họp. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền về đời sống xã hội. 

Câu 9. Công dân thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân hội là 

thể hiện nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền trưng cầu ý dân.    B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. D. Quyền về đời sống xã hội. 

Câu 10. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây? 

A. Quyền của công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.  B. Quyền của công dân từ đủ 2  tuổi trở lên. 

C. Quyền của các bộ công chức nhà nước.  D. Quyền của mọi công dân. 

Câu 11. Ở phạm vi cơ sở, dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của xã phường là 

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

B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

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

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

Câu 12. Công dân A tham gia góp ý kiến vào dự thảo  luật khi nhà nước trưng cầu dân ý , như vậy công dân 

A đã thực hiện quyền dân chủ nào? 

A. Quyền tự do ngôn luận .    B. Quyền đóng góp ý kiến. 

C. Quyền kiểm tra giám sát.    D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 13.Theo quy định của pháp luật nước ta, người có quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là : 

A. Những công dân đủ 21 tuổi trở lên  B. Những cán bộ, công chức nhà nước. 

C. Tất cả mọi công dân    D. Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước 

Câu 14. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

A. công dân được đóng góp ý kiến về luật đất đai. 

B. công dân  không được đóng góp ý kiến về luật đất đai. 

C. công dân  cưới vợ khi chưa đến 2  tuổi. 

D. công dân đang ngồi xem phim ở rạp. 

Câu 15. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

A. công dân  được đóng góp ý kiến về luật Dân sự. 

B. công dân  không được đóng góp ý kiến về luật đất đai. 

C. công dân  cưới vợ khi chưa đến 2  tuổi. 

D. công dân  đang bán hàng ngoài chợ. 

Câu 16. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

A. công dân  được biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. 

B. công dân  không được đóng góp ý kiến về luật kinh tế. 

C. công dân cưới vợ khi chưa đến 2  tuổi. 

D. công dân  cố gắng học tập để trở thành chủ tịch huyện. 

Câu 17. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

A. công dân đề nghị đóng góp ý kiến luật hôn nhân và gia đình. 

B. công dân  không được đóng góp ý kiến về luật kinh tế. 

C. công dân muốn trúng cử đại biểu quốc hội. 

D. công dân cố gắng học tập để trở thành chủ tịch huyện.  



Câu 18. Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2 13 là thực hiện 

dân chủ ở 

A. phạm vi cơ sở.    B. phạm vi cả nước. 

C. mọi phạm vi.    D. Phạm vi địa phương. 

Câu 19. Trước khi công bố phương án thi năm 2 17. Bộ giáo dục đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  

Điều đó thể hiện quyền 

A. dân chủ.     B. tham gia quản lý Nhà nước, xã hội. 

C. quyết định của mọi người   D. xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

V        

Câu 1. Anh A đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước cho xã T. Hành vi này của anh A thuộc quyền 

dân chủ nào sau đây? 

A. Quyền bầu cử và quyền ứng cử  B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. 

C. Quyền khiếu nại và quyền tố cáo.  D. Quyền tự do lập hội và tự do hội hợp. 

Câu 2. Ủy ban nhân dân xã  A họp dân để bàn và cho ý kiến và mức đóng góp xây dựng cầu địa phương. 

Như vậy, nhân xã A đã thực hiện hình thức dân chủ nào? 

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

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

Câu 3. Anh A góp ý xây dựng luật Hôn nhân – gia đình năm 2 14 là thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà 

nước và xã hội ở phạm vi  

A. cơ sở. B. cả nước.  C. địa phương.  D. trung ương. 

Câu 4. Hằng năm, một số luật được bổ sung và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Theo em, ai có quyền tham 

gia đóng góp? 

A. Người có thẩm quyền.   B. Nhà nứơc. 

C. Mọi công dân.    D. Người làm luật. 

Câu 5. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, như vậy, công dân A đã 

thực hiện quyền dân chủ nào ? 

A. Quyền ứng cử.     B. Quyền đóng góp ý kiến. 

C. Quyền kiểm tra, giám sát.    D. Quyền tham quan quản lí Nhà nước và xã hội. 

V            

Câu 1. Nhà trường yêu cầu học sinh tham gia xây dựng đóng góp ý kiến về  nội quy của nhà trường. Em sẽ 

phải làm gì cho phù hợp với pháp luật? 

A. Không cần phải thực hiện.    B. Không phải chuyện của mình. 

C. Phải tham gia nhiệt tình.    D. Ai sao mình vậy. 

Câu 2. Để chuẩn  mở rộng và làm bê tông đường,  cán bộ thôn  đã mời gia đình mình họp bàn nhưng ba mẹ 

em nói không cần phải họp mất thời gian. Em sẽ có thái độ như thế nào về việc làm trên? 

A. Không quan tâm lắm.    B. Không đồng ý  với việc  làm trên. 

C. Khuyên ba mẹ phải đi  họp.   D. Đi cũng được không đi cũng được 

        

Câu1. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là cơ sở quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động 

của bộ máy nhà nước là 

A. ý nghĩa của quyền này.    B. nội dung của quyền này. 

C. yêu cầu của quyền này.    D. tính chất của quyền này.  

 

Qu    k                

N         

Câu 1. Hiến pháp 2 13 qui định, chủ thể có thể thực hiện quyền khiếu nại là 

A. cá nhân.  B. tổ chức. C. cán bộ công chức  D. cá nhân, tổ chức. 

Câu 2. Mục đích của quyền khiếu nại nhằm  

A. chia sẻ thiệt hại của người khiếu nại. 

B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

C. phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật 

D. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 3. Công dân thực hiện quyền tố cáo theo hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Dân chủ trực tiếp.    B. Dân chủ gián tiếp. 

C. Dân chủ đại diện.    D. Dân chủ XHCN. 



Câu 4. Qui định pháp luật về khiếu nại là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện quyền  

A. dân chủ trực tiếp.    B. dân chủ gián tiếp. 

C. dân chủ đại diện.    D. dân chủ XHCN.  

Câu 5. Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong  

A. luật Lao động.    B. nghị quyết Quốc hội. 

C. Hiến pháp.     D. luật Hình sự 

Câu 6. Việc công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính 

khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là biểu hiện của quyền 

A. khiếu nại.     B. tố cáo. 

C. tham gia quản lí nhà nước.   D. bầu cử và ứng cử. 

Câu 7. Việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi trái phái pháp luật của 

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

A. khiếu nại.     B. tố cáo. 

C. tham gia quản lí nhà nước.   D. bầu cử và ứng cử. 

Câu 8. Quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét 

lại hành vi, quyết định hành chính là 

A. quyền tố cáo.     B. quyền khiếu nại. 

C. quyền chính trị.     D. quyền chính trị. 

Câu 9. Quyền của công dân được báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm 

phápluật của bất cứ cơ quan t  chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây hiệt hại cho nhà nước hoặc cơ 

quan tổ chức cá nhân nào là 

A. quyền tố cáo.     B. quyền khiếu nại. 

C. quyền chính trị.     D. quyền chính trị. 

Câu 10. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm là mục đích của 

A. tố cáo.      B. xét xử. 

C. khiếu nại.      D. chấp hành án. 

Câu 11. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ 

chức hoặc công dân là mục đích của 

A. tố cáo.      B. xét xử. 

C. khiếu nại.      D. chấp hành án. 

Câu 12. Mục đích của khiếu nại là 

A. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định, hành vi hành chính 

B. Báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật  

C. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật. 

D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm. 

Câu 13. Mục đích của tố cáo là 

A. Phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.  

A. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định, hành vi hành chính.  

B. Báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật.  

D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm. 

Câu 14. Người khiếu nại là 

A. tổ chức.      B. cá nhân. 

C. cả tổ chức và cá nhân.    D. chỉ những người trên 18 tuổi. 

Câu 15. Người tố cáo là 

A. tổ chức.      B. cá nhân. 

C. cả tổ chức và cá nhân.    D. chỉ những người trên 18 tuổi. 

Câu 16. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại là người giải 

quyết 

A. khiếu nại.  B. tố cáo.  C. Việc làm.  D. rắc rối. 

Câu 17. Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành 

chính bị khiếu nại là người giải quyết 

A. khiếu nại.  B. tố cáo.  C. Việc làm.  D. rắc rối. 

Câu 18. Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là 

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo. 

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



C. cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án). 

D. chủ tịch tỉnh của người bị tố cáo. 

T          

Câu 1. 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. tố cáo.   D. khiếu nại.    

Câu 2. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được 

củng cố là một nội dung thuộc  

A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.  B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.  

C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.  D. cách thức khiếu nại, tố cáo. 

Câu 3. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo lần đầu theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo là ai trong 

các trường hợp dưới đây? 

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

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

C. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra chính phủ. 

D. Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân các cấp. 

Câu 4. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo là ai trong 

các trường hợp dưới đây? 

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính bị khiếu nại. 

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

C. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra chính phủ. 

D. Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân các cấp. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân? 

A. Công ty tư nhân có quyền khiếu nại.   B. Công ty tư nhân không có quyền khiếu nại. 

C. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.  D. Người không biết chữ không có quyền khiếu nại . 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân? 

A. Tập thể có quyền khiếu nại.    B. Tập thể không có quyền khiếu nại. 

C. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.  D. Người bị xử phạt hành chính không có quyền khiếu 

nại. 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng  khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân? 

A. Người tố cáo có quyền nhờ luật sư.  B. Dân thường không có quyền nhờ luật sư. 

C. Người KN không được nhờ luật sư.  D. Người nghèo không được nhờ luật sư. 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng  khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân? 

A. Người tố cáo có quyền nhờ luật sư.  B. Dân thường không có quyền nhờ luật sư. 

C. Người KN không được nhờ luật sư.  D. Người nghèo không được nhờ luật sư. 

Câu 9. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi 

việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật? 

A. Quyền tố cáo.     B. Quyền ứng cử. 

C. Quyền bầu cử.      D. Quyền khiếu nại. 

V        

Câu 1. Ông A báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma 

túy ở địa phương, ông A đã thực hiện   

A. quyền tố cáo.    B. quyền khiếu nại.  

C. quyền bãi nại.    D. quyền khiếu nại và tố cáo. 

Câu 2. Nhân dân yêu cầu ủy ban nhân dân xã A công khai kết quả thanh tra, kiểm tra hành vi tham nhũng 

của ông B (Phó chủ tịch ủy ban nhân dân). Việc yêu cầu này của nhân dân xã A thuộc hình thức dân chủ 

nào? 

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

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

Câu 3. Anh A khoe với chị B: hôm nay tớ thay mặt gia đình đi họp và biểu quyết mức đóng góp xây dựng 

đường giao thông. Chị B cười và bảo: quyền quyết định đó thuộc về chủ tịch xã  còn dân thường mình thì 

không được. Theo em, ai là người có quyền trực tiếp biểu quyết mức đóng góp? 

A. Chỉ cán bộ xã.    B. Toàn bộ nhân dân ở xã. 

C. Chỉ cán bộ chủ chốt ở xã.   D. Chỉ những người có địa vị ở xã. 



Câu 4. Chị A bị giám đốc kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Chị A cho rằng quyết định này là sai, xâm 

phạm đến quyền lợi của mình. Vậy chị A cần sử dụng quyền nào dưới đây theo quy định của pháp luật? 

A. quyền tố cáo.    B. quyền khiếu nại.  

C. quyền bình đẳng của công dân.  D. quyền tự do ngôn luận. 

 

V            

Câu 1. Nhìn thấy tên trộm đang bẻ khóa nhà hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào trong các trường hợp 

dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? 

A. Lờ đi cho kh i liên lụy.   B. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền. 

C. Hô to và lao vào bắt quả tang.  D. Bí mật theo dõi và thu thập chứng cứ. 

Câu 2. Khi nhận được quyết định kỉ luật do phó hiệu trưởng trường kí mà em cho là không đúng, em sẽ gửi 

đơn khiếu nại đến người nào cho phù hợp với quy định của pháp luật? 

A. Hiệu trưởng nhà trường.   B. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. 

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. D. tòa án nhân dân. 

Câu 3. Nếu bạn của em bị đánh gây thương tích nặng, em sẽ khuyên bạn làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình? 

A. Khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền. B. tố cáo người đánh mình với cơ quan có thẩm quyền. 

C. Tập hợp bạn bè để trả thù.   D. Chấp nhận vì sợ bị trả thù. 

Câu 4. Chị A bị giám đốc kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Chị A cho rằng quyết định này là sai, xâm 

phạm đến quyền lợi của mình. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào? 

A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem xét lại.  B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.  

C. Gửi đơn khiếu nại đến giám đốc công ty.  D. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên. 

 

 à  8. PHÁP  UẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

 

Q           p     CD 

N         

Câu 1. Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại 

A. sự phát triển toàn diện của công dân.  B. sự công bằng bình đẳng.    

C. cơ hội việc làm.     D. cơ hội phát triển tài năng. 

Câu 2. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân là quyền 

A. cơ bản.  B. tự do.  C. quyết định.  D. quan trọng. 

Câu 3. Công dân cần có ý thức học tập tốt nhằm 

A. xác định mục đích học tập là cho mình.  B. xác định mục đích học tập là cho dòng tộc. 

C. xác định mục đích học tập là cho xã hội.  D. xác định mục đích học tập là cho quốc gia. 

Câu 4.  Nội dung nào sau đây k      ú   với quyền học tập của công dân? 

A. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

B. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội phát triển bản thân. 

C. Công dân được đối xử bình đẳng về  phát triển khả năng. 

D. Công dân được khuyến khích bồi dưỡng tài năng. 

Câu 5. 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 

A. quyền được phát triển của công dân.  B. quyền sáng tạo của công dân. 

C. quyền tự do của công dân.    D. quyền học tập của công dân. 

Câu 6. Công dân có quyền học tập không hạn chế là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây? 

A. quyền được phát triển của công dân.  B. quyền sáng tạo của công dân. 

C. quyền tự do của công dân.    D. quyền học tập của công dân. 

Câu 7. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây? 

A. quyền được phát triển của công dân.  B. quyền sáng tạo của công dân. 

C. quyền tự do của công dân.    D. quyền học tập của công dân. 

Câu 8. Công dân có quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện nội dung của quyền nào dưới 

đây? 

A. quyền được phát triển của công dân.  B. quyền sáng tạo của công dân. 

C. quyền tự do của công dân.    D. quyền học tập của công dân. 



Câu 9. Quyền học tập của công dân có mấy nội dung cơ bản ? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 1 . Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với 

A. năng khiếu, khả năng, điều kiện yêu cầu của mình. 

B. điều kiện, sở thích, đam mê yêu cầu của xã hội. 

C. năng khiếu, khả năng, sở thích, điều kiện của mình. 

D. sự yêu thích, say mê, mơ ước, điều kiện của mình. 

Câu 11. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình đều bình 

đẳng về cơ hội học tập là nói tới yếu tố nào sau đây của quyền học tập?  

A. Nội dung.      B. Mục đích.  

C. Ý nghĩa.      D.  êu cầu. 

Câu 13. Dể thực hiện quyền học tập của mình, công dân có thể học ở hệ giáo dục nào dưới đây? 

A. Hệ chính quy hoặc hệ giáo dục thường xuyên. B. Hệ chính thức hoặc không chính thức. 

C. Hệ học tập và hệ lao động.    D. Hệ công khai hoặc không công khai.  

Câu 14. Công dân có quyền học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật là thể 

hiện 

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.  B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.  D. quyền học không hạn chế. 

Câu 15. Công dân có thể học bác sĩ, kĩ sư, học sư phạm, học khoa học tự nhiên, hoặc khoa học xã hội là thể 

hiện 

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.  B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.  D. quyền học không hạn chế. 

Câu16. Công dân có thể học hệ chính quy, hệ giáo dục thường xuyên, hệ tại chức, hệ từ xa, học ở các trường 

chuyên biệt là thể hiện 

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.  B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.  D. quyền học không hạn chế. 

Câu 17. Trong học tập công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, thành phần, tôn giáo và địa vị xã hội 

là thể hiện 

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.  B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.  D. quyền học không hạn chế. 

Câu18. Pháp luật quy định công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, 

khả năng, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện 

A. quyền học không hạn chế.    B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.  

C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.   D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu19. Pháp luật quy định công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường 

lớp khác nhau là thể hiện 

A. quyền học không hạn chế của công dân.  B. quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân. 

C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.   D. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.  
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Câu 1. Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là công dân có quyền  

A. học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. 

B. học ở bất cứ trường nào mà không qua thi tuyển. 

C. học ở mọi lúc, mọi nơi. 

D. học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 2.  Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm 

A. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.  B. tạo điều kiện để ai cũng được  phát triển. 

C. tạo điều kiện để ai cũng được sáng tạo.  D. tạo điều kiện để ai cũng được  nghiên cứu khoa học. 

Câu 3.  Mỗi công dân cần có ý thức góp phần vào việc nâng cao dân trí là để 

A. làm cho nước ta trở thành một nước phát triển văn minh. 

B. làm cho nước ta thoát nghèo vĩnh viễn. 

C. làm cho nước ta có một nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ, trí tuệ cao. 

D. làm cho nước ta trở thành cường quốc trong khu vực Châu Á. 



Câu 4. Công dân  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa  là quyền này của công dân không bị 

phân biệt đối xử bởi 

A. dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội. 

B. dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia đình. 

C. dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội. 

D. dân tộc, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế. 

Câu 5. Nội dung cơ bản nhất của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều 

A. được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học.  B. phải đóng học phí 

C. được học từ thấp đến cao     D. đều bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 6. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? 

A. Quyền học tập không hạn chế.   B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào. 

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.  D. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có 

thẩm quyền. 

Câu 7. Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn được học tập. Điều này thể hiện 

A. công bằng xã hội trong giáo dục.   B. bất bình đẳng trong giáo dục. 

C. định hướng đổi mới giáo dục.   D. chủ trương phát triển giáo dục. 

Câu 8. Để thể hiện tốt nghĩa vụ học tập, việc làm nào sau đây là đúng đắn nhất ? 

A. Chỉ học khi có bài kiểm tra.   B. Chỉ học khi bố mẹ treo giải thưởng. 

C. Học tập theo kế hoạch và có phương pháp tốt. D. Vừa học vừa thưởng thức ca nhạc và phim ảnh. 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân? 

A. Công dân có quyền học thường xuyên.  B. Công dân có thể học khoa học tự nhiên. 

C. Công dân có thể học suốt đời.   D. Người tàn tật không được học. 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân? 

A. Công dân 5  tuổi có thể học đại học.  B. Công dân có thể học khoa học tự nhiên. 

C. Công dân có thể học suốt đời.   D. Đã tốt nghiệp đại học thì không được học cao học. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân? 

A. Công dân được lựa chọn các hình thức học tập. B. Công dân có quyền học suốt đời. 

C. Người đang bị nhiễm HIV v n có quyền đi học.  D. Công dân không có quyền học suốt đời. 

Câu. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân: 

A. Quyền học tập bị phân biệt về tôn giáo.  B. Quyền học tập không bị phân biệt về tôn giáo. 

C. Công dân có quyền học không hạn chế.  D. Công dân được đối xử bình đẳng về quyền học tập.  

Câu 12. Quyền học tập của công dân k             nội dung nào dưới đây? 

A. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

B. Công dân có quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu. 

D. Công dân có thể học bất cứ trường đại học nào theo sở thích. 

V        

Câu 1. Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2 17 bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế 

toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong 

thực hiện quyền học tập của A ? 

A. Học không hạn chế.      B. Học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Học thường xuyên, học suốt đời.    D. Bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 2. Là một học sinh lớp 12 nhưng H thường xuyên nghỉ học, b  giờ, không học bài trước khi đến lớp. 

Việc làm này của H chưa thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền nào của công dân ? 

A. Học tập.       B. Được phát triển. 

C. Sáng tạo.       D. Tự do. 

Câu 3. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học 

vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Học thường xuyên, học suốt đời.   B. Quyền kết hợp lao động và học tập. 

C. Quyền được phát triển.    D. Quyền được sáng tạo trong lao động và học tập. 

Câu 4. Bạn K tìm ra phương pháp giải toán mới khác với cách giải của thầy giáo. Theo em, bạn K đã thực 

hiện tốt quyền  

A. học tập.  B. sáng tạo.  C. phát triển.  D. sáng chế. 
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Câu 1. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố K đã yêu cầu K (đang là học sinh g i lớp 12 và rất muốn học 

tiếp) thôi học để ở nhà làm ruộng. Nếu là K, em sẽ chọn cách xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định 

của pháp luật? 

A. Chấp thuận theo yêu cầu của bố.    

B. Cãi lại bố và b  nhà đi 

C. Giải thích cho bố hiểu về quyền học tập của công dân. 

D. Nói về tâm trạng bức xúc của mình lên Facebook. 

Câu 2. Học lực của A là yếu nhưng A muốn nộp hồ sơ dự thi vào đại học cảnh sát vì A rất thích làm cảnh 

sát. Nếu là bạn của A, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên A cho phù hợp với quy định của 

pháp luật về quyền học tập của công dân? 

A. Khuyên A không nên thi đại học cảnh sát vì A không đủ điều kiện dự thi mà chuyển sang trường khác 

phù hợp. 

B. Im lặng và lảng sang chuyện khác vì biết A không đủ điều kiện thi đại học cảnh sát. 

C. Động viên A tích cực ôn tập để thi đại học cảnh sát. 

D. Đăng chuyện này lên face book để cho các bạn bàn luận. 
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Câu 1. Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển 

A. Kĩ năng  B. Trí tuệ  C. Tư duy.  D. Tài năng. 

Câu 2. Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là  

A. quyền học tập.      B. quyền sáng tạo. 

C. quyền phát triển.      D. quyền tham gia. 

Câu 3. Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung của quyền 

nào sau đây? 

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

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

Câu 4. 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 5. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Đây là quyền 

A. sáng tạo.       B. học tập. 

C. được phát triển.      D. thu hút nhân tài. 

Câu 6. Những người học gi i, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học. Đây là quyền 

về  

A. sáng tạo.       B. học tập. 

C. được phát triển.      D. thu hút nhân tài. 

Câu 7. Công dân có quyền hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Đây là quyền 

  

A.  quyền học tập.      B. quyền sáng tạo. 

C. quyền phát triển.      D. quyền tham gia. 

Câu 8. Những học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh gi i quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng 

vào đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

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

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

Câu 9. Để phát triển về thể chất, công dân còn có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. Đây là quyền về  

A. sáng tạo.       B. học tập. 

C. được phát triển.      D. thu hút nhân tài. 
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Câu 1. Một trong những nội dung thuộc quyền được phát triển của công dân là 

A. công dân quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng .      



B. công dân  được học ở các trường đại học . 

C. công dân  được học ở nơi nào mình thích.       

D. công dân  được học ở môn nào mình thích. 

Câu 2.  Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân? 

A. những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.      

B. những học sinh nghèo được miễn giảm học phí . 

C. những học sinh xuất sắc có thể được học ở trường chuyên.       

D. những học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh gi i quốc gia được tuyển thẳng vào đại học. 

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thuộc quyền phát triển? 

A. Học sinh học xuất sắc được vào các trường chuyên. 

B. Học sinh nghèo được giúp đỡ về vật chất để học. 

C. Học sinh dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển chọn. 

D. Học sinh con nghèo được nhận học bổng. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân? 

A. Công dân được sống trong môi trường xã hội lành mạnh. 

B. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên có lợi. 

C. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên, xã hội lành mạnh. 

D. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên và xã hội có lợi. 

Câu 5. Nhà nước ban hành chính sách về học phí, học bổng, để giúp đỡ khuyến khích người học nhằm 

A. đảm bảo phát huy sự sáng tạo của công dân. B. đảm bảo quyền học tập của công dân.. 

C. đảm bảo công bằng trong giáo dục .  D. đảm bảo sự phát triển của đất nước. 

Câu 7. Thực hiện tốt quyền được phát triển sẽ đem lại 

A. sự phát triển tòan diện của công dân.  B. sự công bằng, bình đẳng. 

C. cơ hội học tập của công dân.   D. nâng cao dân trí. 

Câu 8.  Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân? 

A. những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.  

B. mọi công dân đều được hưởng những chăm sóc y tế như nhau. 

C. mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu. 

D. những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng. 

Câu 9.  Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân? 

A. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ 

B. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế 

C. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu 

D. Mọi công dân đều được học học đại học. 

Câu 10. Phương án nào dưới đây không thể hiện quyền được phát triển của công dân ? 

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất.   B. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức kh e. 

C. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. D. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật 

Câu 9. Việc học sinh được tiếp cận các nguồn thông tin phong phú, bổ ích, được vui chơi giải trí là nội dng 

quyền nào dưới đây của công dân? 

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

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

Câu 11. Việc trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để khám và chữa bệnh là nội dung quyền nào dưới 

đây của công dân? 

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

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

Câu 12. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí sáu loại vacin phòng bệnh là nội dung quyền nào dưới đây 

của công dân? 

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

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

Câu13 . Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ gi i ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá 

trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta ? 

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

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

V        



Câu 1. UBND xã A đã đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại trung tâm xã nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, 

giải trí và tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng của nhân dân. Điều này góp phần  

A. phát triển đời sống vật chất cho công dân.  B. phát triển đời sống tinh thần cho công dân. 

C. chăm sóc sức kh e cho công dân.  D. tạo điều kiện cho công dân thể hiện năng khiếu. 

Câu 2. Gia đình ông Tám có một đứa con trai tên là Ân, em rất có năng khiếu về ca hát. Gia đình đã tạo điều 

kiện cho Ân tham gia thi chương trình sô lô cùng Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long. Vậy em Ân đã 

được thực hiện quyền gì? 

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

C. Quyền được học tập.   D. Quyền tác giả. 

Câu 3. Bạn A học gi i nên đã được tuyển vào trường chuyên của tỉnh. Vậy bạn A đã được hưởng quyền nào 

sau đây? 

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

C. Quyền được học tập.   D. Quyền tác giả. 

Câu 4. Bạn A đạt giải nhì kì thi học sinh gi i quốc gia nên đã được tuyển thẳng vào trường đại học. Vậy bạn 

A đã được hưởng quyền nào sau đây? 

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

C. Quyền được học tập.   D. Quyền tác giả. 

V            

Câu 1. A có năng khiếu ca hát nên muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng bố mẹ A không đồng ý và ép A 

phải thi vào Sư phạm. Nếu là A, em sẽ chọn cách xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật? 

A. Giải thích để bố mẹ hiểu là A có quyền lựa chọn ngành nghề. 

B. Sẽ thi vào trường Sư phạm theo yêu cầu của bố mẹ. 

C. Giả vờ nghe theo bố mẹ nhưng v n thi trường nghệ thuật. 

D. Chỉ trích việc làm của bố mẹ trên  Facebook. 
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Câu 1.  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 tạo.     B. Quyền học tập. 

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

Câu 2. Công dân có quyền tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các bài hát là thể hiện  quyền nào dưới 

đây của công dân? 

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

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

Câu 3. 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 được học tập. 

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

Câu 4. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền 

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 5. Quyền sáng tạo của công dân được thể hiện ở những lĩnh vực nào ? 

A. Công nghiệp, nông ngiệp, quản lí.   B. Dịch vụ, thương mại, khoa học tự nhiên. 

C. Sản xuất kinh doanh, khoa học xã hội.  D. Các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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Câu 1. Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây? 

A. Tự do nghiên cứu khoa học.   B. Kiến nghị với các cơ quan, trường học. 

C. Đưa ra các phát minh sáng chế.   D. Sáng tác văn học nghệ thuật. 



Câu 2. Nhà trường tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ”. Em cũng đăng kí dự thi, theo em đây là quyền nào của 

công dân ? 

A. Quyền học tập     B. Quyền sáng tạo 

C. Quyền được phát triển     D. Quyền tự do sáng tạo 

Câu 3. Nhà nước ban hành Luật Sở hữu trí tuệ nhằm 

A. Bảo vệ quyền sáng tạo của công dân.  B. Ứng dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ vào trong 

đời sống. 

C. Khuyến khích tự do sáng tạo.   D. Huy động trí tuệ của mọi người. 

Câu 4.  Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ là nội dung của 

A. quyền học tập của công dân.   B. quyền sáng tạo của công dân. 

C. quyền phát triển của công dân.   D. quyền tự do của công dân. 

Câu 5. Dựa trên quy định của của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và 

công trình trong lĩnh vực 

A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.  B. khoa học xã hội và nhân văn,  khoa học kỹ thuật . 

C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật  .  D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ 

thuật. 

Câu 6. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tác giả.     B. Quyền sở hữu công nghiệp. 

C. Quyền phát minh sáng chế.   D. Quyền được phát triển. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây thuộc  quyền sáng tạo của công dân ? 

A. Học tập suốt đời.     B. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ. 

C. Tự do nghiên cứu khoa học.   D. Khuyến khích để phát triển tài năng. 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng về quyền sáng tạo của công dân 

A. Muốn sáng tạo phải học thật gi i.    

B. Đang là học sinh cần gì quyền sáng tạo. 

C. Là học sinh nhưng v n có thể sử dụng quyền sáng tạo.   

D. Nếu có khả năng chỉ nên sáng tạo máy bay. 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai về quyền sáng tạo của công dân 

A. Nên tích cực học tập để trau dồi tri thức  B. Đang học lớp 12 thì  không cần sáng tạo 

C. Nên sáng tạo theo ý thích của mình  D. Không nên ép buộc quyền sáng tạo 

Câu 10. Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu là quyền 

A. Tác giả       B. Tác phẩm báo chí 

C. Quyền sở hữu công nghiện     D. Sáng chế 

Câu 11. Sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học bằng bất kì phương tiện hay hình 

thức nào là 

A. Tác giả       B. Tác phẩm  

C. Quyền sở hữu công nghiện     D. Sáng chế 

Câu 12. Là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng 

việc ứng dụng các quy luật tự nhiên là 

A. Tác giả       B. Tác phẩm  

C. Quyền sở hữu công nghiện     D. Sáng chế 

Câu 13. Dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức , cá nhân khác nhau là 

A. Nhãn hiệu       B. Tác phẩm  

C. Quyền sở hữu công nghiện     D. Sáng chế 

Câu 14. Quyền nào dưới đây là nội dung thuộc quyền sáng tạo của công dân? 

A. Quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

B. Quyền học tập thường xuyên, học suốt đời. 

C.  Quyền học bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức khác nhau. 

D. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
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Câu 1. Y là học sinh lớp 11 đã  chế tạo ra được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi cấp 

Tỉnh và đạt giải III. Vậy Y đã thực hiện quyền gì của công dân ? 

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

C. Quyền phát triển.      D. Quyền tự do. 



Câu 2. Truyện Kiều của Nguyễn Du được trước tác từ tác phẩm Kim Vân Kiêu Truyện của Thanh Tâm Tài 

Nhân. Đó chính là 

A. sự sáng tạo của Nguyễn Du.    B. sự bắt chước của Nguyễn Du. 

C. sự  sao chép của Nguyễn Du.    D. sự nghiên cứu của Nguyễn Du. 

Câu 3. Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù hợp với điều 

kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình? 

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

C. Quyền phát triển.      D. Quyền tự do. 

Câu 4. Bạn A đang là học sinh lớp 12 nhưng lại thường có thơ đăng báo. Vậy A đã thực hiện quyền nào dưới 

đâu của mình? 

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

C. Quyền phát triển.      D. Quyền tự do. 

Câu 5. Một học sinh học lớp 7 có quyền sáng tạo hay không? 

A. Không có quyền sáng tạo.    B. Đủ 18 tuổi trở lên mới được sáng tạo 

C. Đủ 16 tuổi trở lên mới được sáng tạo  D. Có quyền sáng tạo. 

Câu 6. Gia đình không cho A tham gia các hoạt động vui chơi do trường học tổ chức. Trong trường hợp này, 

gia đình bạn A đã không thực hiện 

A. quyền học tập đối với A.    B. quyền vui chơi đối với A. 

C. quyền được phát triển đối với A.    D. quyền sáng tạo đối với A.  

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

A. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

B. đáp ứng nguồn nhân lực cho quốc gia. 

C. đáp ứng  nhu cầu học tập và thực hiện công bằng xã hội.  

D. đáp ứng nguồn lao động cho đất nước. 

Câu 2.Việc xác định đúng quyền học tập, sáng tạo và phát triển sẽ giúp chúng ta có được điều gì sau đây ? 

A. Đạt được mục đích trước mắt. 

B. Có điều kiện để phát triển toàn diện. 

C. Chán nản và không cố gắng. 

D. Gian dối trong kiểm tra, thi cử. 

T               NN  CD 

Câu 1. Chọn phương án sai về trách nhiệm của nhà nước trong đảm bảo quyền học tập, sáng tạo, phát triển 

của công dân 

A. Ban hành chính sách pháp luật. 

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

C. Phát huy sự tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu. 

D. Đáng thuế vào sự sáng tạo của công dân. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền học tập 

của công dân? 

A. Miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách.  

B.  u tiên chọn trường đại học cho tất cả mọi người. 

C. Cấp học bổng cho học sinh gi i.     

D. Giúp đỡ học sinh vùng có điều kiện dạc biệt khó khăn. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 à  9. PHÁP  UẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN   N VỮNG  

CỦA   T NƯỚC 

Nộ           P     k       
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Câu 1. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là 

A. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh tất cả các mặt hàng khi đủ điều kiện. 

B. Công dân bao nhiêu tuổi cũng có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh. 

C. Công dân có thể kinh doanh bất kỳ ngành, nghề nào mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện. 

D. Công dân thích thì kinh doanh mặt hàng nào cũng được tùy theo sở thích của mình. 

Câu 2. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là 

A. Công dân có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh khi đủ điều kiện. 

B. Công dân bao nhiêu tuổi cũng có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh. 

C. Công dân có thể kinh doanh bất kỳ ngành, nghề nào khi đủ điều kiện. 

D. Công dân thích thì kinh doanh mặt hàng nào cũng được tùy theo sở thích của mình. 

Câu 3. Mọi công dân được quyền tiến hành kinh doanh sau khi nào ? 

 A. Chủ doanh nghiệp xây dựng được cơ sở kinh doanh. 

 B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh. 

 C. Chủ cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn cho xã hội. 

 D. Đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế và bảo vệ môi trường. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh ?  

A. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh. 

B. Xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 

C. Giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

D. Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động. 

Câu 5. Nghĩa vụ nào dưới đây rất quan trọng, cần phải được nhà sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh thực 

hiện? 

A. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh. 

B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật. 

D. Tuân thủ quy định về trật tự, an toàn xã hội. 

Câu 6. Căn cứ nào để pháp luật qui định các mức thuế khác nhau đối với  doanh nghiệp? 

A. Uy tính của người đứng đầu kinh doanh.  B. Thời gian kinh doanh. 

C. Khả năng kính doanh.    D. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn. 

Câu 7. Công dân có quyền kinh doanh 

A. Theo ý muốn của gia đình.    B. Theo ý muốn của địa phương. 

C. Theo ý muốn của nhà nước.   D. Theo quy định của pháp luật. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nhĩa vụ nào dưới đây? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Công khai thu nhập trên báo chí. 

C. Bảo vệ môi trường.     D. Tuân thủ các quy định về quốc phàng, an ninh. 

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nhĩa vụ nào dưới đây? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Công khai thu nhập trên mạng xã hội. 

C. Bảo vệ môi trường.     D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.   
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Câu 1. Độ tuổi được đăng kí kinh doanh là đủ bao nhiêu tuổi trở lên? 

A. 15 tuổi.  B. 18 tuổi.  C. 2  tuổi.  D. 21 tuổi. 

Câu 2. Ở nước ta, đối tượng nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp? 

A. Người chưa thành niên.   B. Tổ chức cá nhân theo quy định của luật doanh nghiệp. 



C. Người mất năng lực hành vi dân sự. D. Người đang bị tạm giam hình sự. 

Câu 3. Hoạt động nào sau đây không cần đăng kí kinh doanh? 

A. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.  B. Doanh nghiệp tư nhân. 

C. Hợp tác xã sản xuất rau sạch.    D. Công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Câu 4. Biểu hiện của quyền tự do kinh doanh là 

A. kinh doanh khi có đủ điều kiện. 

B. kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 

C. quyết định thực hiện kinh doanh bất kì mặt hàng nào. 

D. quyết định mở rộng qui mô và hình thức kinh doanh. 

Câu 5. Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh 

bằng nhiều giải pháp 

A. mở rộng thị trường kinh doanh.   B. tạo ra nhiều việc làm mới. 

C. xuất khẩu lao động.    D. đào tạo nghề cho lao động. 

Câu 6. Nhà nước ban hành các qui định pháp luật về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến 

khích doanh nghiệp 

A. giúp cho người lao động tăng thu nhập.  B. có khả năng sử dụng nhiều lao động. 

C. sản xuất kinh doanh mở rộng qui mô.  D. các chủ thể kinh tế ngày một phát triển làm giàu. 

Câu 7. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào  

A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.  B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. 

C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.  D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 8. Nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những 

ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ? 

A. Tỉ giá ngoại tệ     B. Thuế  

C. Lãi suất ngân hàng     D. Tín dụng 

Câu 9. Thuế tính trên khoản tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông 

đến tiêu dùng là thuế:  

A. Thu nhập      B. Tiêu thụ đặc biệt 

C. Giá trị gia tăng     D. Thu nhập cá nhân  

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai theo quy định của luật doanh nghiệp? 

A. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn. 

B. Doanh nghiệp tự chủ kinh doanh. 

C. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

D. Đến địa phương nào thì phải kinh doanh theo yêu cầu của địa phương đó. 

Câu 11.  Phát biểu nào sau đây là sai về nghĩa vụ của doanh nghiệp 

A. Đăng kí, kê khai thuế.     B. Kinh doanh đúng ngành nghề. 

C. Lập sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán.   D. Không cần thiết phải bảo vệ môi trường. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai về quyền kinh doanh của công dân 

A. Công dân có quyền mở công ty khi có đủ điều kiện. B. Nghĩa vụ nộp thuế là quan trọng nhất. 

C. Có hoạt động kinh doanh thì phải bảo vệ môi trường. D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là quan 

trọng nhất. 

Câu 13. Nếu kinh doanh ở những ngành nghề, lĩnh vực mà nhà nước khuyến khích thì doanh nghiệp có thể 

A. Được miễn giảm thuê.     B. Không được ưu đã. 

C. Không được miễn giảm thuê.    D. Phải nộp thuế nhiều hơn. 

V     ng 

Câu 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh X được cấp phép kinh doanh ngành đá quí, nhưng cơ sở kinh doanh X  bị 

thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Vậy cơ sở kinh doanh X đã vi phạm nghĩa 

vụ gì ? 

A. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký. 

B. Nộp thuế và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. 

C. Bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng. 

D. Tuân thủ các qui định về an ninh, trật tự,  an toàn xã hội. 

Câu 2. Anh H là trưởng phòng kinh doanh của một công ty X, cuối năm anh H được  công ty  thưởng 2   

triệu đồng và chủ động đến cơ quan nộp thuế. Trong trường hợp này anh H đã thực hiện nghĩa vụ thuế gì ? 

A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.   B. Thuế giá trị gia tăng. 



C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.    D. Thuế thu nhập cá nhân. 

Câu 3. Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động 

kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa 

vụ gì ? 

A. Kinh doanh ngành nghề pháp luật cấm.  B. Nộp thuế trong kinh doanh . 

C. Gây mất trật tự  an toàn xã hội.   D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Câu 4. Công ty A ở vùng núi và công ty B ở vùng đồng bằng cùng sản xuất bánh kẹo, công ty A phải đóng 

thuế thu nhập Doanh nghiệp thấp hơn công ty B. Căn cứ bào yếu tố nào dưới đây hai công ty có mức thuế 

khác nhau? 

A. Lợi nhuận thu được.    B. Địa bàn kinh doanh. 

C. Quan hệ quen biết.     D. Khả năng kinh doanh. 

V            

Câu. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, X xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng 

kí kinh doanh từ chối. Theo em, trong các lí do dưới dây, lí do từ chối nào của cơ quan đăng kí kinh doanh là 

đúng pháp luật? 

A. X mới học xong trung học phổ thông.  B. X chưa quen kinh doanh thuốc tân dược. 

C. X chưa có chứng chỉ kinh doanh thuốc tân dược. D. X chưa nộp thuế cho nhà nước. 

Câu . Đang học dở thì H b  học đại học về quê xin mở cửa hàng kinh doanh ăn uống. Em đồng ý với ý kiến 

nào dưới đây? 

A. Anh X chưa đủ điều kiện mở cửa hàng vì chưa đủ 2  tuổi. 

B. Anh X có thể mở cửa hàng mà không cần đăng kí. 

C. Anh X đủ điều kiện để mở cửa hàng. 

D. Anh X cần học xong đại học mới được kinh doanh.  
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Câu 1. Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào 

sau đây? 

A. Các lĩnh vực xã hội.    B. Lĩnh vực môi trường. 

C. Lĩnh vực kinh tế.     D. Lĩnh vực quốc phòng. 

Câu 2. Dân số và giải quyết việc làm và phòng, chống tệ nạn xã hội là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực 

nào sau đây? 

A. Các lĩnh vực xã hội.    B. Lĩnh vực môi trường. 

C. Lĩnh vực kinh tế.     D. Lĩnh vực quốc phòng. 

Câu 3. Để thực hiện xóa đói giảm nghèo Nhà nước sử dụng các biện pháp gì ? 

A. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất. B. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo. 

C. Kinh tế - tài chính đối các với hộ nghèo  D. Xuất khẩu lao động sang các nước. 

Câu 4. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng  cao trình độ thuộc nội 

dung cơ bản của pháp luật về 

A. phát triển kinh tế.     B. các lĩnh vực xã hội. 

C. quốc phòng, an ninh.    D. chính trị. 

Câu 5. Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với 

lĩnh vực 

A. kinh tế. B. xã hội. C. văn hóa. D. quốc phòng, an ninh.  

Câu 6. Áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ là trách 

nhiệm của 

A. nhân dân. B. xã hội. C. nhà nước. D. gia đình. 

Câu 7. Mở rộng các cơ sở sản xuất có khả năng sử dụng nhiều lao động thuộc nội dung cơ bản của pháp luật 

về 

A. phát triển kinh tế.    B. các lĩnh vực xã hội. 

C. chính trị.     D. quốc phòng, an ninh. 

Câu 8. Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh 

bằng nhiều giải pháp gì ? 

A. Mở rộng thị trường kinh doanh.   B. Tạo ra nhiều việc làm mới. 

C. Xuất khẩu lao động.    D. Đào tạo nghề cho lao động 

Câu 9. Để thực hiện xóa đói giảm nghèo Nhà nước sử dụng các biện pháp gì ? 

A. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất. B. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo. 

C. Kinh tế - tài chính đối các với hộ nghèo  D. Xuất khẩu lao động sang các nước. 

Câu10. Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội quy định về 

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.  B. phòng chống thiên tai. 

C. thúc đẩy phát triển dân số.    D. phòng chống thất nghiệp. 

Câu 11. Để phòng chống tệ nạn, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có 

A. bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm.   B. bài trừ nạn hút thuốc lá. 

C. cấm uống rượu.     D. hạn chế chơi. 

Câu12. Một trong những nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là 

A. xóa đói, giảm nghèo     B. phát triển kinh tế   

C. phát triển văn hóa     D. bảo vệ môi trường 

T          

Câu 1. Trong việc chăm sóc sức kh e cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện 

pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ? 

A. Luật Bảo hiểm   tế.    B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức kh e cho nhân dân. 

C. Luật Bảo vệ trẻ em.    D. Luật  chăm sóc sức kh e cho nhân dân. 

Câu 2. Đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, k  cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã 

hội nhất là mại dâm ma túy được quy định trong luật nào ? 

A. Hiến pháp và Luật phòng chống ma túy.    



B. Hiến pháp Luật phòng chống ma túy. 

C. Luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng, chống mại dâm 

D. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 

Câu 3. Trong việc chăm sóc sức kh e cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện 

pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ? 

A. Luật Bảo hiểm   tế.    B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức kh e cho nhân dân. 

C. Luật Bảo vệ trẻ em.    D. Luật  chăm sóc sức kh e cho nhân dân. 

Câu 4. Đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỹ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã 

hội nhất là mại dâm ma túy được quy định trong luật nào ? 

A. Hiến pháp và Luật phòng chống ma túy.   

B. Hiến pháp Luật phòng chống ma túy. 

C. Luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng, chống mại dâm 

D. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 

Câu 5. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng  cao trình độ thuộc nội 

dung cơ bản của pháp luật về 

A. phát triển kinh tế.     B. các lĩnh vực xã hội. 

C. quốc phòng, an ninh.    D. chính trị. 

Câu 6. Sự gia tăng nhanh dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển như thế nào ? 

A. Không bền vững.     B. Không hiệu quả. 

C. Không liên tục.     D. Không mạnh mẽ. 

Câu 7. Trong việc chăm sóc sức kh e cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện 

pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ? 

A. Luật Bảo hiểm   tế.    B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức kh e cho nhân dân. 

C. Luật Bảo vệ trẻ em.    D. Luật  chăm sóc sức kh e cho nhân dân. 

Câu 8. Đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỹ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã 

hội nhất là mại dâm ma túy được quy định trong luật nào ? 

A. Hiến pháp và Luật phòng chống ma túy.   

B. Hiến pháp Luật phòng chống ma túy. 

C. Luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng, chống mại dâm. 

D. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. 

Câu 9. Hiện nay các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà 

Nhà nước ta hướng đến đó là 

A. giải quyết việc làm cho người lao động.  B. tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh phát triển. 

C. giúp kinh tế xã hội các tỉnh năng động hơn. D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi. 

Câu 1 . Phát biểu nào sau đây là sai về chính sách của nhà nước trong việc phòng chống tệ nạn xã hội 

A. người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lí nghiêm.  B. trộm cướp sẽ bị xử lí.  

C. khuyến khích tập thể dục.     D. khuyến khích buôn lậu. 

Câu 11. Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội thể hiện sự quan tâm của nước ta đối với 

lĩnh vực  

A. kinh tế xã hội.      B. văn hoá giáo dục. 

C. việc làm thu nhập.      D. quốc phòng an ninh. 

Câu 12. Trong các vấn đề xã hội thì yếu tố nào luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm bởi vì nó 

có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường của đất nước? 

 A. Kinh doanh.      B. Dân số.  

C. Phòng chống tệ nạn xã hội .    D. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai về chính sách của nhà nước trong việc tạo việc làm cho người lao động? 

A. Tăng đầu tư.       B. Giảm thủ tục hành chính cho doang nghiệp. 

C. Tăng thuế.       D. Giảm thuế cho doanh nghiệp. 

Câu14. Phát biểu nào sau đây là sai về việc chăm sóc sức kh e cho nhân dân? 

A. Khuyến khích uống sữa.     B. Khuyến khích ăn cay. 

C. Nâng cao tuổi thọ.      D. Giảm tỉ lệ mắc bệnh. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai về chính sách của nhà nước trong việc tạo việc làm cho người lao động? 

A. Khuyến khích đầu tư ở vùng khó khăn.    B. Giảm thủ tục hành chính cho doang nghiệp. 

C. Nhà nước hỗ trợ thêm về kĩ thuật cho doanh nghiệp. D. Tăng thủ tục đầu tư. 



Câu 16. Theoluật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lí Doanh nghiệp? 

A. Cán bộ công chức nhà nước.    B. Người không có việc làm. 

C. Nhân viên Doanh nghiệp tư nhân.    D. Sinh viên. 

Câu 17. Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội không quy định về nội dung nào dưới đây? 

A. Ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.   B. Phòng, chống mại dâm. 

C. Phòng, chống nận tảo hôn.     D. Phòng, chống ma túy. 

Câu h i18. Theo em,“Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội” thể hiện nội dung của pháp luật trong lĩnh vực 

nào? 

A. Chăm sóc sức kh e nhân dân.    B. Xây dựng lối sống văn minh. 

C. Xây dựng gia đình văn hóa.    D. Phòng chống tệ nạn xã hội. 

 

V     ng 

Câu 1. Gia đình anh A và chị B đã sinh hai đứa con gái. Để nối dõi tông đường,  anh yêu cầu chị B sinh 

thêm đứa con trai. Vậy anh A đã vi phạm chính sách gì ?  

A. chính sách giải quyết việc làm.   B. chính sách xóa đói giảm nghèo. 

C. chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.  D. chính sách bảo vệ, chăm sóc sức kh e nhân dân . 

Câu 3. Việc Nhà nước thực hiện phun thuốc chống các ổ dịch ở vùng dịch đó là thể hiện việc Nhà nước quan 

tâm đến 

A. phát triển đất nước.    B. phát huy quyền của con người. 

C. chăm sóc sức kh e cho nhân dân.   D. vệ sinh môi trường. 

Câu 4. Công an triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn với nhiều 

đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm công an Đồng Tháp trong việc 

A. phòng chống vi phạm xã hội.   B. phòng chống ma túy và mại dâm. 

C. phòng chống ma túy trong xã hội.   D. phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm. 

Câu 5. C bị công an bắt về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Hành vi này của C đã vi phạm pháp luật 

nào dưới đây?  

A. Phòng chống tội phạm.    B. Kinh doanh trái phép. 

C. Phòng chống ma túy.    D. Tàng trữ ma túy. 

Câu 6. Do bị bạn bè rủ rê, K đã sử dụng và nghiện ma túy. Hành vi sử dụng ma túy của A đã vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? 

A. Pháp luật về lĩnh vực giáo dục.   B. Pháp luật về trật tự an toàn xã hội. 

C. Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.  D. Pháp luật về cưỡng chế. 

V            

 

Nộ           P                

N         

Câu 1. Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy 

định của 

A. bộ luật hình sự.     B . luật dân sự. 

C . luật hành chính.     D . luật môi trường 

Câu 2. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ? 

A . Nhà nước và của cơ quan bảo vệ rừng.  B . Cơ quan kiểm lâm. 

C . Mọi tổ chức, cá nhân.    D . Những người quan tâm. 

Câu 3. Để bảo vệ môi trường mỗi công dân phải có trách nhiệm 

A . xin phép chứng nhận về môi trường.  B . định hướng đánh giá hiện trạng môi trường. 

C . phối hợp nhà nước để bảo vệ môi trường. D . thực hiện các qui định của pháp luật về môi trường. 

Câu 4. Đối với các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì pháp luật 

nước ta 

A. ngăn cấm.  B. hạn chế.  C. giúp đỡ.  D. khuyến khích. 

Câu 5. Đối với các hành vi khai thác,kinh doanh, tiêu thụ các loài động vật quý hiếm, đánh bắt sinh vật bằng 

công cụ hủy diệt thì pháp luật nước ta 

A. ngăn cấm.  B. hạn chế.  C. giúp đỡ.  D. khuyến khích. 

Câu 6. Đối với các hành vi chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải nguy hại không đúng nơi quy định thì 

pháp luật nước ta 



A. ngăn cấm.  B. hạn chế.  C. giúp đỡ.  D. khuyến khích. 

Câu 7. Đối với các hành vi thải chất thải chưa được xử lí, các chất độc hại, phóng xạ vào nguồn nước thì 

pháp luật nước ta 

A. ngăn cấm.  B. hạn chế.  C. giúp đỡ.  D. khuyến khích. 

Câu 8. Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh là các 

nội dung về 

A. bảo vệ môi trường.     B. bảo tồn môi trường. 

C. bảo đảm môi trường.    D. khuyến khích môi trường. 

Câu 9. Quản lí chất thải, phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường là các 

nội dung về 

A. bảo vệ môi trường.     B. bảo tồn môi trường. 

C. bảo đảm môi trường.    D. khuyến khích môi trường. 

Thông hi   

Câu 1. Phân chia trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở 

A . tính chất mức độ vi phạm.    B . tính chất hoàn cảnh vi phạm. 

C . mức độ, điều kiện vi phạm.   D . điều kiện hoàn cảnh vi phạm. 

Câu 2. Trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau, hoạt động bảo vệ môi trường nào được xác định là có 

tầm quan trọng đặc biệt? 

A . Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 

B . Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư. 

C . Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

D . Bảo vệ rừng. 

Câu 4. Tác động của việc bảo vệ  môi trường 

A. làm cho môi trường luôn sạch và không ô nhiễm. 

B. làm cho nền kinh tế phát triển bền vững. 

C. bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

D. bảo vệ được tài nguyên rừng đang ngày cạn kiệt. 

Câu 5. Để bào vệ môi trường những hành vi nào dưới đây pháp luật nghiêm cấm? 

A . Phá hoại khai thác trái phép rừng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

B . Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 

C . Bảo vệ môi trường rừng và các tài nguyên thiên nhiên. 

D . Không săn bắt động vật quý hiếm.  

Câu 6.  Để bảo vệ môi trường, những hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm? 

A . Phục hồi môi trường.   B . Bảo tồn tài nguyện thiên nhiên. 

C . Chôn lấp chất độc chất phóng xạ.  D . Bồi thường thiệt hại theo quy định. 

Câu 7. Sự gia tăng nhanh dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển như thế nào ? 

A. Không bền vững.    B. Không hiệu quả 

C. Không liên tục    D. Không mạnh mẽ 

Câu 8. Vi phạm ít nghiêm trọng về pháp luật bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo luật nào? 

A. Luật dân sự.     B. Luật hành chính. 

C. Luật bảo vệ môi trường.    D. Luật bảo vệ tài nguyên rừng 

Câu 9. Hiện tượng bất thường của thiên nhiên trong những năm gần đây ở Việt Nam và các nước trên thế 

giới là do 

A. sự biến đổi khí hậu.    B. sự nóng lên của trái đất. 

C. sự tan băng của bắc cực và nam cực.  D. ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường. 

Câu 10. Để phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường phải gắn kết với 

A . phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội. B . ổn định chính trị và bảo đảm tiến bộ xã hội. 

C . phát triển kinh tế và ổn định chính trị  D . phát triển kinh tế mạnh mẽ và tăng cường sự đầu tư 

của nước ngoài. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 

A. Dân số tăng nhanh.      B. Quy mô dân số lớn. 

C. Tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt.  D. Ý thức con người không ảnh hưởng đến môi trường. 

Câu 12. Theo nguyên tắc về bảo vệ môi trường, giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường có 

phải mối quan hệ 



A. Tồn tại độc lập.      B. Tồn tại song song. 

C. Gắn kết hài hoà.      D. Tách rời nhau. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? 

A. Dân số tăng nhanh.      B. Đốt rừng làm nương r y. 

C. Tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt.   D. Diện tích rừng tăng, chất lượng rừng tốt. 

Câu 14. Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo 

quy định của  

A. bộ luật Hình sự.      B. luật hành chính. 

C. luật Môi trường.      D. luật Dân sự. 

Câu15. Phát biểu nào sau đây là sai về việc bảo vệ môi trường? 

A. Đóng cửa rừng tự nhiên.     B. Hạn chế lượng khí thải. 

C. Coi trọng kinh tế trước, bảo vệ môi trường sau.  D. Có nhà máy xử lí rác thải.  

Câu. Phát biểu nào sau đây là đúng về việc bảo vệ tài nguyên rừng? 

A. Đóng cửa rừng tự nhiên khi cần thiết.   B. Khai thác hợp lí tài nguyên rừng. 

C. Khuyến khích trồng rừng.     D. Khuyến khích tận thu gỗ quý. 

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng về hành vi bảo vệ môi trường? 

A. Nhập, quá cảnh chất thải.      B. Chôn lấp chất độc hại, chất phóng xạ. 

C. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn.  D. Tích cực phân loại rác. 

V        

Câu 1. Nhà máy D sản xuất tinh bột Mì đã xả chất thải chưa được xử lí ra môi trường. Nhà máy đã vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Lao động.       B. Sản xuất kinh doanh. 

C. Kinh doanh trái phép.     D. Công nghiệp. 

Câu 2. Ông X đốt rừng làm nương r y d n đến cháy 2 ha rừng gần khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của 

ông X là trái pháp luật về 

A. bảo vệ di sản văn hóa.     B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 

C. bảo vệ và phát triển rừng.     D. bảo vệ nguồn lợi rừng. 

Câu 3. Sau sự cố môi trường gây ra cho người dân, công ty X đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp 

đặt hệ thống xử lí chất thải theo quy định. Việc làm này của công ty là 

A. phòng, chống sự cố môi trường.    B. ứng phó sự cố môi trường. 

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.  D. đánh giá thiệt hại môi trường. 

Câu 4. Anh X thường lén lên rừng đặc dụng khai thác gỗ Hương bán kiếm tiền. Hành vi này của X đã vi 

phạm 

A. pháp luật kinh doanh.     B. chính sách bảo vệ thiên nhiên. 

C. pháp luật về bảo vệ môi trường.    D. chính sách môi trường. 

V            

Câu 1. Cha mẹ em thường đổ rác không đúng nơi quy định. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây cho phù 

hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường? 

A. Khuyên cha mẹ nên đổ rác đúng nơi quy định để giữ gìn và bảo vệ môi trường. 

B. Khuyên cha mẹ nên lựa lúc vắng người mới đổ rác để kh i bị nhắc nhở. 

C. Khuyên cha mẹ nên đưa rác đi thật xa nhà mình để kh i gây mùi khó chịu cho cả nhà. 

Câu 2. Khi thấy công ty A có hành vi gây ô nhiễm môi trường, thì em sẻ chon cách xử sự nào dưới đây? 

A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

B. Nói với các bạn biết về hành vi của công ty A. 

C. Chụp hình, quay phim và đưa lên facebook. 

D. Báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh  Khiếu nại Tố cáo 

Điểm giống - Là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp. 

- Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Là phương tiện công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

- Trực tiếp, đơn, thư, báo , đài… 

 

Điểm khác Khiếu nại  Tố cáo 

Người thực hiện (là Những người có quyền và lợi Bất cứ công dân nào 



ai?) ích bị xâm phạm 

 

Đối tượng (vấn đề 

gì?) 

Các quyết định hành chính, 

hành vi hành chính 

Hành vi vi phạm pháp luật 

gây thiệt hại đến lợi ích nhà 

nước 

Cơ sở (vì sao?) Quyền, lợi ích bản thân 

người khiếu nại 

Gây thiệt hại đến lợi ích nhà 

nước, tổ chức, công dân 

Mục đích (để làm 

gì?) 

Khôi phục quyền , 

lợi ích người khiếu nại 

Ngăn chặn kịp thời hành vi vi 

phạm lợi ích nhà nước, tổ 

chức, công dân. 
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