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TRƢỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

                     TỔ: GDCD 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 12  

Năm học: 2021- 2022 

Bài 1 Pháp luật và đời sống 
1. Khái niệm pháp luật 

a. Pháp luật là gì? 
Pháp luật là :  - Hệ thống các quy tắc xử sự chung  

                       - Do nhà nƣớc ban hành và đƣợc nhà nƣớc đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà 

nƣớc. 

                            

Lập pháp Quốc hội Hội đồng nhân dân các cấp 

Hành pháp  Chính phủ Ủy ban nhân dân các cấp 

Tƣ pháp Viện kiểm sát ND tối cao, Tòa 

án nhân dân tối cao 

Viên kiểm sát các cấp, Tòa án nhân dân 

các cấp( không có cấp xã ) 

Dấu hiệu : Chỉ có ba hệ thống cơ quan trên mới có quyền ban hành hệ thống pháp luật:  

( Đảng , Đoàn thanh niên,Mặt trận tổ quốc, Liên hiệp phụ nữ , các hội, trường , cơ quan ra quy 

chế….Không có quyền ban hành pháp luật) 

b. Đặc trưng của pháp luật 

 Tính quy phạm phổ biến 

o Tính quy phạm: Khuôn mẫu; tính phổ biến: áp dụng nhiều lần đối với nhiều ngƣời, nhiều nơi. 

o  Ý nghĩa tính quy phạm phổ biến: làm nên giá trị công bằng bình đẳng trƣớc pháp luật. 

  * Bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải thực hiện theo khuôn mẫu pháp 

luật quy định. 

  * Là ranh giới để phân biệt với các quy phạm xã hội khác( đạo dức phong tục tập quán, hƣơng 

ƣớc ) 

 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT: NHỮNG TỪ ĐI KÈM: TẤT CẢ MỌI NGƢỜI , MỌI NGƢỜI 

…ĐỀU …. 

 Tính quyền lực, bắt buộc chung 

o Tính quy phạm pháp luật do nhà nƣớc ban hành và đƣợc bảo đảm thực hiện bằng quyền lực 

nhà nƣớc. 

o Tất cả mọi ngƣời đều phải thực hiện các quy phạm pháp luật. 

 * Ý nghĩa:  

→ Đảm bảo cho PL đƣợc tôn trọng và thực hiện .  

→ Đảm bảo lợi ích hợp  pháp của công dân. 

  *  ( Phân biệt với đạo đức ) 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT: CÓ XỬ LÝ VI PHẠM , NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN CƢỠNG CHẾ 

 Tính xác định chặt chẽ về hình thức 

o Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa các quy phạm pháp luật đƣợc xác 

định chặt chẽ về hình thức: văn phong diễn đạt phải chính xác. Cơ quan ban hành văn bản và 

hiệu lực của văn bản đƣợc quy định chặt chẽ trong Hiến pháp hoặc luật. ( Hiến pháp có giá trị 

pháp lý cao nhất )  

2. Bản chất của pháp luật 

a. Bản chất giai cấp của pháp luật. 
 Pháp luật do nhà nƣớc ban hành phù hợp với ý chí nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà 

nhà nƣớc là đại diện. 

b. Bản chất xã hội của pháp luật 
 Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do thực tiễn cuộc sống đòi hỏi 

 Pháp luật không chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu cầu, lợi ích 

của các giai cấp và các tầng lớp dân cƣ khác nhau trong xã hội. 

 Các quy phạm pháp luật đƣợc thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự phát triển của 

xã hội. 
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3. Mối quan hệ giứa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức 

c. Quan hệ giữa pháp luật với  đạo  đức: 

Đạo đức là cơ sở hình thành pháp luật 
 Nhà nƣớc luôn cố gắng chuyển những quy phạm đạo đức có tính phổ biến tiến bộ phù hợp 

với sự phát triển và tiến bộ xã hội thành các quy phạm pháp luật. 

 VD:  Giá trị của pháp luật nhƣ :công bằng bình đẳng, tƣ do lẽ phải … đều là giá trị đạo đức, 

mà con ngƣời ta hƣớng tới . 

 Khi ấy, các giá trị đạo đức không chỉ đƣợc tuân thủ bằng niềm tin , lƣơng tâm của cá nhân 

hay do sức ép của dƣ luận xã hội mà còn đƣợc nhà nƣớc bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh 

quyền lực nhà nước. 

PL là phương tiện đặc thù để thể hiện,bảo vệ các giá trị ĐĐ. 

4. Vai trò của pháp luật trong đời sồng xã hội.    

a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.  

b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình: 
       Nhƣ vậy , cách PL vừa quy định quyền công dân vừa quy định  cách thức để công dân  

thực hiện các quyền của mình trong từng lĩnh vực cụ thể. 

Bài 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật. 

a. Khái niệm thực hiện pháp luật. 
 Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật 

đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan 

hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh. 

b. Các hình thức thực hiện pháp luật 
 Sử dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những điều 

pháp luật cho phép 

 Thi hành pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì 

mà pháp luật quy định phải làm. 

 Tuân thủ pháp luật: cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm. 

 Áp dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện pháp luật với sự tham gia, can thiệp của nhà 

nƣớc. 

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. 

a. Vi phạm pháp luật 

 Thứ nhất là hành vi trái pháp luật: Hành vi đó có thể là hành động cũng có thể là không hành 

động 

*Làm những việc không đƣợc làm theo quy định cuả PL .(hành động)( làm điều cấm) 

* Không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật(không hành động)( không thực 

hiện nghĩa vụ) 

Vd: đi xe vào làn đƣờng một chiều ; không nộp thuế. 

 Thứ hai, do ngƣời có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện: Đạt một độ tuổi nhất định theo 

quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển đƣợc hành vi của mình.(có năng lựa trách 

nhiệm PL là đủ 14 tuổi) 

 Thứ ba, ngƣời vi phạm pháp luật phải có lỗi: Lỗi thể hiện thái độ của ngƣời biết hành vi của 

mình là sai, trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt nhƣng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc 

cho sự việc xảy ra. 

DẤU HIỆU KHÔNG VI PHẠM PL :  

+ TRÁI VỚI ĐẠO ĐỨC, PHONG TỤC TẬP QUÁN, HƢƠNG ƢỚC , CHÍNH SÁCH , NỘI 

QUY  

+ MỚI TRONG SUY NGHĨ CHƢA THỂ HIỆN HÀNH VI 

+ CHƢA ĐỦ ĐỘ TUỔI( DƢỚI 14 TUỔI ) 

+ TÂM THẦN, THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ ... 

+ KHÔNG CÓ LỖI : - TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG  

                                   - HOÀN CẢNH THIÊN TAI GÂY NÊN 
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                                   - TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ KO BUỘC LƢỜNG TRƢỚC HẬU QUẢ 

XẢY RA 

b. Trách nhiệm pháp lí 
- Khái niệm Là trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà các cá nhân tổ chức phải gánh chịu hậu quả 

bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình . 

- Mục đích của việc xác lập ( truy cứu) trách nhiệm pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp 

luật. 
+ Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật.   

+ Tạo điều kiện quan hệ XH phát triển đúng hƣớng điều chỉnh của pháp luật. 

+ Giáo dục, răn đe những ngƣời khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật. 

c. Các loại vi phạm pháp luật 

Vi phạm hình sự :  

- Khái niệm : hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại bộ luật Hình sự . 

- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:  

+ có từ “ tội kèm theo” hoặc ghi trong bộ luật HS 

+ Buôn bán ma túy , lây truyền HIV  

+  Đánh người làm tổn thương sức khỏe người khác từ 11% trở lên,  làm chết ng , giết ng , đe 

dọa giết người 

+ gây tai nạn làm thương tật 61% trở lên 

+ Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm 

yết, giá ghi trong hóa đơn; 

+ Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng trong trường hợp 

không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; 

 + Chiếm đoạt tài sản, tham nhũng nhận hối lộ từ 2tr đồng trở lên. 

+ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, về chỗ ở... 

Vi phạm hành chính : 

- Khái niệm: là hành vi VPPL, có mức độ nguy hiểm cho XH thấp hơn tội phạm, xâm phạm 

các quy tắc quản lí Nhà nƣớc. 

-  DẤU HIỆU NHẬN BIẾT : 

+ Vi phạm quy tắc quản lý trong lĩnh vực : - Giao thông ( vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu) 

                                                                       - Xây dựng( xd trái phép; không giấy phép..) 

                                                                      - Kinh tế ( làm hh giả , kinh doanh không hh đăng 

ký) 

                                                                      - Văn hóa ( biểu diễn không  xin phép) 

                                                                     - An ninh trật tự( gây ồn ào trật tự xh nhƣ Có cử chỉ, 

lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; Thả rông 

động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.)... 

                                                                   - Môi trường (xả nước thải, khí bụi vượt tiêu chuẩn 2 

lần) 

Vi phạm dân sự : 

Khái niệm: là hành vi VPPL, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

 

 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT :    -  Hợp đồng kinh tế( mua bán nhà , đặt nhà hàng...) 

                                                  - Xâm phạm bản quyền tác giả tác phẩm 

                                                              - Sử dụng tên tuổi. hình ảnh không xin phép. 

                                                              - tự tiện công bố bí mật đời tư, bí mật gia đình của 

người khác mà ko được người đó đồng ý…                                                    

Vi phạm kỷ luật: 

              Khái niệm: là hành vi VPPL xâm hại đến các quan hệ lao động, công vụ NN…do PL 

bảo vệ. 

            DẤU HIỆU NHẬN BIẾT : -  Vi phạm công vụ nhà nước, quy chế lao động , trường 

học : 

Đi trễ về sớm , làm việc riêng trốn học , trốn  làm... 
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C. MỘT SỐ CÂU HỎI  TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

Câu 1. Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều 

     A. cơ quan giao phó.             B. cá nhân đề xuất.  

 C. mà pháp luật cấm.                                     D. tập thể quan tâm. 

Câu 2. Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là ngƣời vi phạm 

phải  có 

 A. năng lực trách nhiệm pháp lí.                B. tài sản thế chấp ngân hàng.   

     C. uy tín trong cộng đồng.                            D. khả năng phản biện xã hội. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi xâm phạm các 

quan  hệ lao động, công vụ nhà nƣớc là vi phạm 

  A. kỉ luật.                  B. truyền thống.           C. phong tục.              D. công ƣớc. 

Câu 4. Sự phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và tầng lớp xã hội trong pháp luật là sự 

thể hiện   bản chất nào sau đây của pháp luật? 

  A. Bản chất giai cấp của pháp luật.  B. Bản chất xã hội của pháp luật. 

  C. Bản chất của giai cấp tƣ sản. D. Bản chất của giai cấp nông dân. 

Câu 5. Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không đƣợc trái với Hiến pháp 

là thể hiện đặc trƣng nào dƣới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

 C. Tính phù hợp về mặt nôi dung. D. Tính bắt buộc chung. 

Câu 6.  Đặc trƣng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là 

  A. Tính chính xác, một nghĩa trong diễn đạt văn bản. 

  B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.                  

  C. Tính quy phạm phổ biến...                

  D. Tính ràng buộc chặt chẽ. 

Câu 7. Pháp luật quy định xử phạt hành chính đối với mọi công dân không đội mũ bảo hiểm khi 

điều khiển xe máy. Trong trƣờng hợp này, pháp luật có vai trò là phƣơng tiện để Nhà nƣớc 

 A. bảo vệ công dân.  B. bảo vệ lợi ích của mình. 

 C. quản lý công dân.  D. quản lý xã hội. 

Câu 8. Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

     A. Khai báo dịch tễ.                                     B. Che giấu tội phạm.  

     C. Tự do kinh doanh.                                     D. Hiến máu nhân đạo. 

Câu 9. Ngƣời có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

     A. Vay tiền không trả theo hợp đồng.             B. Đi sai làn đƣờng quy định. 

     C. Đơn phƣơng đề nghị li hôn.                       D. Đề xuất chuyển nhƣợng bản quyền. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, ngƣời có hành vi vi phạm hình sự khi 

     A. tự ý tuyên truyền môi trƣờng.                    B. từ chối nhận di sản thừa kế.  

     C. vô ý làm chết ngƣời.                                   D. phát hiện di chỉ khảo cổ. 

Câu 11. Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L 

đang chở cháu bằng xe đạp điện đi ngƣợc đƣờng một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Anh X là 

ngƣời bán vé số gần đấy thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào 

đánh anh K trọng thƣơng. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai ngƣời nhƣng không 

đƣợc nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dƣới đây phải chịu trách nhiệm 

hành chính? 

    A. Anh X, chị H và chị P.                                 B. Ông L và anh X.     

     C. Anh K và anh X.                                          D. Anh K và ông L. 

Câu 12. Trên đƣờng về quê thì xe máy SH của chị X bị chết máy. Thấy anh S đi qua chị đã nhờ 

anh sửa xe cho mình. Sau một hồi sửa chữa, S ngồi lên yên khởi động xe và phóng đi mất. Chị X hô 

mọi ngƣời giữ lại nhƣng không đƣợc. S đã gửi xe ở nhà anh N, kể lại câu chuyện và dặn N không 

tiết lộ nguồn gốc của xe. Sau đó, anh S làm giấy tờ xe giả để bán cho bà V đƣợc 40 triệu đồng và 

chia cho anh N 10 triệu đồng. Theo em pháp luật sẽ trở thành phƣơng tiện để bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp của những ai dƣới đây? 

     A. Chị X và bà V. B. Anh N và bà V. C. Anh S và anh N.  D. Anh N, anh S và chị X. 
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Câu 13. Một cựu chiến binh là ông Q viết bài chia sẻ kinh nghiệm về cách sử dụng khẩu trang vải 

để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Ông Q đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

      A. Tuyên truyền pháp luật.                             B. Thi hành pháp luật.  

      C. Áp dụng pháp luật.                                     D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 14. Cán bộ hƣu trí là ông H bị tòa án tuyên phạt cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây 

thƣơng tích khiến anh X bị gãy chân. Ông H phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

    A. Hình sự và dân sự.                                      B. Hành chính và hình sự.  

    C. Hành chính và dân sự.                                D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 15. Sau khi đƣợc cấp giấy phép mở đại lý kinh doanh thuốc tân dƣợc, vì nộp thuế không 

đúng thời hạn nên chị H bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Chị H phải chịu trách 

nhiệm pháp lí nào dƣới đây? 

 A. Kỉ luật.                    B. Hình sự.                 C. Dân sự.                  D. Hành chính. 

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hình sự khi 

 A. từ chối nhận di sản thừa kế.                      B. buôn bán vũ khí quân dụng. 

   C. không đƣợc đăng kí tạm trú.                      D. tự ý lấn chiếm vỉa hè 

Câu 17. Anh K đi xe máy phóng nhanh, vƣợt ẩu nên đâm vào ngƣời đi đƣờng làm họ bị chân 

thƣơng, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trƣờng hợp này, anh K phải chịu đựng 

những loại trách nhiệm pháp lí nào dƣới đây? 

 A. Hình sự và dân sự.                                      B. Hành chính và hình sự.  

 C. Hành chính và dân sự.                                D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 18. Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà P tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép thiết bị y tế 

đã qua sử dụng nên ông S đánh bà P bị ngất xỉu. Thấy vậy, chủ tọa là ông C tạm dừng cuộc họp 

và đề nghị anh B, là y tá đồng thời là ngƣời duy nhất có xe ô tô, đƣa bà P đi cấp cứu. Nhƣng do 

có mâu thuẫn cá nhân từ trƣớc, anh B từ chối đề nghị của ông C, buộc ông phải gọi xe cứu 

thƣơng đƣa bà P đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật? 

 A. Bà P và ông C.                                            B. Anh B, bà P và ông C.  

 C. Ông S, ông C và bà P.                                D. Ông S và anh B. 

Câu 19. Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị T cùng em gái là chị G đƣa tin đồn 

thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. 

Tức giận, chồng chị N là anh U cùng anh V đã xông vào nhà chị T đập vỡ ti vi và đánh chồng 

chị T với thƣơng tật 15%. Những ai dƣới đây vừa phải chịu trách hình sự vừa phải phải chịu 

trách nhiệm dân sự? 

 A. Chị T và chị G.                                           B. Chị N, chị T và chị G. 

 C. Anh U và anh V.                                         D. Anh U, chị T và anh V. 

Câu 20. Nghĩa vụ mà các cá nhân và tổ chức phải gánh chịu những hậu quả bất lợi từ hành vi vi 

phạm pháp luật của mình đƣợc gọi là trách nhiệm 

    A. pháp lí.               B. hành chính.               C. dân sự.                  D. hình sự. 

Câu 21: Việc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm 

phát sinh hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là 

     A. tuân thủ pháp luật.    B. sử dụng pháp luật.   C. giáo dục pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 22. Theo quy định của pháp luật, ngƣời có hành vi xâm phạm quan hệ nhân thân thì phải 

 A. thay đổi mọi quan điểm.                             B. chịu khiếu nại vƣợt cấp.  

 C. chịu trách nhiệm dân sự.                         D. hủy bỏ mọi thông tin. 

Câu 23. Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Kinh doanh ngoại tệ.                                  B. Khai thác rừng trái phép. 

 C. Đăng kí kinh doanh.                                   D. Dùng mìn để đánh cá. 

Câu 24 . Phát hiện cán bộ xã X là ông Q làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây 

nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức 

năng là anh V phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng 

thoát tội, vợ ông Q là bà B đƣa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhƣng bị anh N từ chối. Sau 

đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành 

pháp luật? 

 A. Ông D, anh V và bà B.                               B. Ông D, anh N và anh V. 

 C. Anh V, anh N và bà B.                               D. Ông D, ông Q và anh V. 



Trang 6/6 

 Câu 25. Là bạn thân của nhau cùng công tác tại Sở X, anh H bảo vệ đã nhiều lần tự ý mở cổng 

cho anh N nhân viên hành chính ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ H và anh N đã vi phạm 

pháp luật nào dƣới đây? 

 A. Dân sự.                   B. Hành chính.            C. Hình sự.                  D. Kỉ luật. 

   Câu 26.  Nhà nƣớc quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là bằng 

 A. kế hoạch.            B. pháp luật.            C. đạo đức.           D. giáo dục. 

Câu 27. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hình sự khi thực hiện hành vi nào sau 

đây? 

 A. Đánh ngƣời gây thƣơng tích nặng.              B. Bí mật theo dõi nghi can. 

 C. Bắt ngƣời phạm tội quả tang.                      D. Cố ý giúp đỡ ngƣời bị nạn. 

 Câu 28. Trong thì gian cách ly phòng chống dịch Covid 19 chị A không đeo khẩu trang ra 

đƣờng bị xử phạt 200.000 đồng. Trong trƣờng hợp này chị A bị xử phạt theo 

 A. pháp luật kỉ luật.                                         B. pháp luật dân sự.           

     C. pháp luật hình sự.                                        D. pháp luật hành chính. 

Câu 29. Chủ một cơ sở sản xuất tƣ nhân là anh V bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi 

thƣờng thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một ngƣời tử vong. Anh V phải chịu trách 

nhiệm pháp lí nào sau đây? 

 A. Hình sự và kỉ luật.                                      B. Hành chính và hình sự.  

 C. Hình sự và dân sự.                                      D. Kỉ luật và dân sự. 

Câu 30. Cơ sở chế biến cà phê Q không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trƣờng bị ô 

nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Cơ sở Q phải chịu trách nhiệm pháp lí nào 

dƣới đây? 

 A. Hình sự.                  B. Hòa giải.                 C. Hành chính.            D. Đối chất 
Đáp án 

 

Câu Đáp án Câu Đáp án  Câu  Đáp án  

1 C 11 D 21 D 

2 A 12 A 22 C 

3 A 13 D 23 C 

4 B 14 A 24 B 

5 A 15 D 25 D 

6 C 16 B 26 B 

7 D 17 C 27 A 

8 A 18 A 28 D 

9 B 19 C 29 C 

10 C 20 A 30 C 

 

 


