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CÔNG DÂN V I PHÁP LU ẬT 
Bài 1: PHÁP LUẬTăVĨăĐ I S NG 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Khái niệm pháp luật: 
     a. Pháp luật là gì? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà n ớc ban 
hành và đ ợc bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà n ớc, nhằm điều chỉnh các quan hệ 
phát sinh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
    b. Đặc tr ng c a pháp luật: 
     - Tính quy phạm phổ biến.  
     - Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
     - Tính chặt chẽ về mặt  hình thức. 
   2. Bản chất của pháp luật:  
    a. Bản chất giai cấp c a pháp luật: Các quy phạm pháp luật do nhà n ớc ban hành phù 
hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà n ớc là đại diện.  
    b. Bản chất xã hội c a pháp luật:  
    + Pháp luật bắt nguồn từ đời sống thực tiễn 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 c  khác trong xã hội. 
    + Các quy phạm pháp luật đ ợc thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát 
triển của xã hội. 
   3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức: 
    a. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế: (đọc thêm) Đ ợc hình thành trên cơ sở các 
quan hệ kinh tế, pháp luật do các quan hệ kinh tế quy định. Pháp luật vừa phụ thuộc vào kinh tế 
lại vừa có thể tác động trở lại đối với kinh tế theo hai chiều h ớng tích cực hoặc tiêu cực.  
    b. Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị: (đọc thêm) Pháp luật thể hiện ý chí của giai 
cấp thống trị cầm quyền, nên pháp luật vừa là ph ơng tiện để thực hiện đ ờng lối chính trị, vừa 
là hình thái biểu hiện của chính trị, ghi nhận yêu cầu, quan điểm chính trị của giai cấp cầm 
quyền. 
    c. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đ c:          
     - Trong hàng loạt quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức có tính 
phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.  
    - Pháp luật là ph ơng tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức. 
    - Những giá trị cơ bản của pháp luật - công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải cũng là 
những giá trị đạo đức cao cả mà con ng ời h ớng tới. 
   4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội: 
    a. Pháp luật là ph ơng tiện để nhà n ớc quản lý xã hội: 
     - Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát 
triển đ ợc. 
    - Nhờ có pháp luật, nhà n ớc phát huy đ ợc quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát 
đ ợc các hoạt động cá nhân, tổ chức.  
    - Pháp luật  sẽ bảo đảm dân chủ, công bằng, phù hợp lợi ích chung của các giai cấp và 
tầng lớp xã hội khác nhau. 
    - Pháp luật do Nhà n ớc ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống 
nhất trong toàn quốc và đ ợc đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà n ớc nên hiệu 
lực thi hành cao. 



c. Pháp luật là ph ơng tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ca 
mình: 
- Hiến pháp quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể. 
- Công dân thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật. 
- Pháp luật là ph ơng tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
 
II. H  th ng câu h i:   
Câu 1: Trong hàng loạt quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đ c có 
tính chất ph  biến, phù hợp với sự phát triển và  
A. tiến bộ xã hội.                                     B. đặc tr ng pháp luật.          
C. c ng cố đất n ớc.                                 D. công bằng xã hội. 
Câu 2: Pháp luật là ph ơng tiện để công dân 
A. quyền công dân đ ợc tôn trọng và bảo vệ.         
B. thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ca mình.  
C. sống trong tự do dân ch.                                                                 
D. công dân phát triển toàn diện. 
Câu 3: Pháp luật là  
A. quy tắc xử sự bắt buộc mọi công dân.             
B. quy tắc xử sự c a một cộng đ ng ng i.     
C. quy tắc xử sự bắt buộc đối với mọi cá nhân, t ch c.     
D. quy tắc xử sự bắt buộc chung. 
Câu 4: Pháp luật bắt ngu n từ 
A. xã hội.                    B. kinh tế.                     C. đạo đ c.                    D. chính trị. 
Câu 5: T  ch c duy nhất có quyền ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật là 
A. Nhà n ớc.             B. cơ quan nhà n ớc.            C. Chính ph.        D. Quốc hội.              
Câu 6: Pháp luật xã hội ch  nghĩa mang bản chất c a  
A. nhân dân lao động.                           B. giai cấp cầm quyền.                           
C. giai cấp vô sản.                                       D. giai cấp công nhân. 
Câu 7: Pháp luật là ph ơng tiện để Nhà n ớc  
A. quản lý xã hội.                                       B. bảo vệ các giai cấp.                                 
C. quản lý công dân.                                   D. bảo vệ các công dân. 
Câu 8: Pháp luật do Nhà n ớc ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích 
c a 
A. giai cấp công nhân.                                  B. đa số nhân dân lao động.                   
C. giai cấp vô sản.                                         D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 9: Pháp luật do Nhà n ớc ban hành và đ ợc bảo đảm thực hiện bằng s c mạnh c a 
Nhà n ớc, vì pháp luật mang tính  
A. quy phạm ph  biến.       B. chặt chẽ.            C. bắt buộc chung.       D. mệnh lệnh.  
Câu 10: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có 
A. hòa bình, dân ch.                                   B. trật tự, n định.   
C. dân ch, hạnh phúc.                                D. sc mạnh, quyền lực. 
Câu 11: Những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân sẽ bị Nhà n ớc 
A. xử lý nghiêm minh.                                                B. xử lý thật nặng.      
C. ngăn chặn, xử lý.                                                    D. xử lý nghiêm khắc.             
Câu 12:  B i lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, đ ợc áp 
d ng nhiều lần,  nhiều nơi, đối với tất cả mọi ng i, trong mọi lĩnh vực c a đ i sống xã 
hội, do pháp luật có tính  



A. bắt buộc chung.           B. bắt buộc.            C. c ỡng chế.     D. quy phạm ph  biến.            
Câu 13: Mỗi quy tắc xử sự th ng đ ợc thể hiện thành một  
A. quy định pháp luật.     B. quy phạm pháp luật.       C. điều luật.       D. điều cấm. 
Câu 14: Nhằm diễn đạt chính xác các quy phạm pháp luật, tránh sự hiểu sai dẫn đến việc 
lạm d ng pháp luật. Đó là pháp luật có tính  
A. xác định chặt chẽ về mặt nội dung.                   B. xác định chặt chẽ về mặt văn bản.    
C. xác định chặt chẽ về mặt câu chữ.                     D. xác định chặt chẽ về mặt hình th c. 
Câu 15: Pháp luật do Nhà n ớc, đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và đảm bảo 
thực hiện vì pháp luật mang bản chất  
A. nhà n ớc sâu sắc.      B. các giai cấp sâu sắc.      C. giai cấp sâu sắc.       D. xã hội. 
Câu 16: Khẳng định nào sau đây là sai?  
A. Pháp luật là cac nội dung cơ bản về các đ ng lối ch  tr ơng c a Đảng.                    
B. Pháp luật là quy điṇh về cac hanh vi đ ơc̣ lam, phải lam, không đ ơc̣ lam.                     
C. Pháp luật là các quy điṇh cac bổn phâṇ của công dân về quyền và nghĩa v .                 
D. Pháp luật là cac quy tăc x ̉  s  ̣chung (viêc̣ đ ơc̣ lam, phải lam, không đ ơc̣ lam). 
Câu 17: Trong mối quan hệ với kinh tế, pháp luật có tính 
A. độc lập tuyệt đối.                                B. độc lập t ơng đối.    
C. ràng buộc chặt chẽ.                              D. độc lập hoàn toàn. 
Câu 18: Muốn ng i dân thực hiện đúng pháp luật thì Nhà n ớc phải làm cho dân biết 
pháp luật, biết   
A. quyền lợi và nghĩa v  c a mình.                        C. trách nhiệm và năng lực c a mình.   
B. nhiệm v  và khả năng c a mình.                       D. quyền và lợi ích c a mình. 
Câu 19: Quản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà n ớc ban hành pháp luật và t  ch c  
A. giáo d c pháp luật trên quy mô toàn xã hội. 
B. thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội. 
C. sử d ng pháp luật trên quy mô toàn xã hội.      
D. áp d ng pháp luật trên quy mô toàn xã hội. 
Câu 20: Một trong những đặc tr ng cơ bản c a pháp luật đ ợc thể hiện  
A. tính hiện đại.                                                  B. tính vi phạm ph  biến.       
C. tính quyền lực, bắt buộc chung.                      D. tính xác định. 
Câu 21: Pháp luật bắt ngu n từ xã hội, do các thành viên ca xã hội thực hiện, vì sự phát 
triển c a xã hội. Đó là bản chất 
A. bản chất chính trị - xã hội c a pháp luật.         B. bản chất xã hội c a pháp luật.                 
C. bản chất giai cấp c a pháp luật.                       D. bản chất kinh tế - xã hội c a pháp luật.  
Câu 22: Ch  tịch H  Chí Minh khẳng định: “Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân 
chủ vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho …………….”. 
A. mọi giai cấp, tầng lớp.                                        B. nhân dân lao động.              
C. giai cấp vô sản.                                                   D. giai cấp công nhân. 
Câu 23: Pháp luật có tính bắt buộc chung t c là quy định bắt buộc đối với tất cả cá nhân 
và t  ch c, ai cũng xử sự theo 
A. đạo đ c.               B. quyền lực.                 C. pháp luật.              D. yêu cầu. 
Câu 24: Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự c a mọi ng i trong hoàn cảnh, 
điều kiện nh  nhau, là thể hiện c  thể c a công lý, công bằng và giới hạn tự do c a mỗi 
ng i trong việc thực hiện các  
A. quyền và lợi ích hợp pháp ca mình.       B. quyền và nghĩa v  hợp pháp ca mình.            
C. nhiệm v  hợp pháp ca mình.                 D. nghĩa v  hợp pháp ca mình. 



Câu 25: Nhà n ớc phát huy đ ợc quyền lực c a mình và kiểm tra, kiểm soát đ ợc các 
hoạt động c a mọi cá nhân, t ch c, cơ quan trong phạm vi lãnh th  c a mình. Đó là nh  
có 
A. quyền lực.             B. kế hoạch c  thể.       C. ch tr ơng và chính sách.    D. pháp luật. 
Câu 26:  n ớc ta, các quyền con ng i về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hoá và xư hội 
đ ợc tôn trọng, đ ợc thể hiện  các quyền công dân, đ ợc quy định trong 
A. các văn bản luật.    B. luật và chính sách.     C. Hiến pháp và luật.           D. Hiến pháp. 
Câu 27: Pháp luật là ph ơng tiện để thực hiện đ ng lối chính trị c a  
A. các giai cấp.          B. giai cấp vô sản.           C. Nhà n ớc.     D. giai cấp cầm quyền. 
Câu 28: Cac quy phaṃ phap luâṭ do nha n ơc ban hanh phu hơp̣ vơi  
A. y chi của giai câp câm quyên ma nha n ơc la đaị diêṇ.         
B. cac quy phaṃ đaọ đ c ma nha n ơc la đaị diêṇ. 
C. y chi nguyêṇ vọng của nhân dân ma nha n ơc la đaị diêṇ.    
D. moị tâng lơp nhân dân ma nha n ơc la đaị diêṇ. 
Câu 29: Pháp luật mang bản chât xã hôị vì 
A. phap luâṭ đ ơc̣ ban hanh vi s  ̣phat triển của xã hôị. 
B. phap luâṭ phản anh nh ̃ng nhu câu, lơị ich của cac tâng lơp trong xã hôị. 
C. phap luâṭ bảo vê ̣quyên t  ̣do, dân chủ rôṇg rãi cho nhân dân lao đôṇg. 
D. phap luâṭ băt nguôn t  xã hôị, do cac thanh viên của xã hôị th c̣ hiêṇ, vi s  ̣phat triển 
của xã hôị. 
Câu 30: Nôị dung cơ bản của phap luâṭ bao gôm 
A. cac chuẩn m c̣ thuôc̣ vê đơi sông tinh thân, tinh cảm của con ng ơi. 
B. quy điṇh cac hanh vi không đ ơc̣ lam. 
C. quy điṇh cac bổn phâṇ của công dân. 
D. cac quy tăc x ̉  s  ̣(viêc̣ đ ơc̣ lam, viêc̣ phải lam, viêc̣ không đ ơc̣ lam). 
Câu 31: Pháp luật đ ợc hình thành trên cơ s  các 
A. quan điểm chính trị.                          B. quan hệ kinh tế - xã hội.      
C. chuẩn mực đạo đ c                            D. quan hệ chính trị - xã hội. 
Câu 32:  mỗi n ớc, ngoài quy phạm pháp luật, còn t n tại các loại quy phạm xã hội 
khác trong đó có quy phạm  
A. đạo đ c.              B. chính trị.                C. giáo dc.                        D. văn hoá. 
Câu 33: Một khi đư tr  thành niềm tin nội tâm thì sẽ đ ợc các cá nhân, các nhóm xã hội 
tuân theo một cách tự giác, đó là  
A. pháp luật.                 B. chính trị.              C. đạo đ c.                D. xã hội. 
Câu 34: Luôn thể hiện các quan niệm về đạo đ c, nhất là pháp luật trong các lĩnh vực dân 
sự, hôn nhân và gia đình, văn hoá, xư hội, giáo d c  trong hàng loạt 
A. quy phạm xã hội.                                                   B. quy phạm đạo đ c.      
C. quy phạm pháp luật.                                              D. vấn đề pháp luật. 
Câu 35: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất? 
A. Pháp luật là ph ơng tiện ch  yếu để nhà n ớc quản lí xã hội.            
B. Pháp luật là ph ơng tiện ch  yếu để nhà n ớc quản lí nhân dân.            
C. Pháp luật là ph ơng tiện duy nhất để nhà n ớc quản lí nhân dân.              
D. Pháp luật là ph ơng tiện duy nhất để nhà n ớc quản lí xã hội. 
Câu 36: Từ khi thành lập n ớc Việt Nam dân ch cộng hòa (nay là nhà n ớc Cộng hòa xã 
hội ch  nghĩa Việt Nam) cho đến nay, n ớc ta có mấy bản hiến pháp, đó là những bản 
hiến pháp nào? 
A. 4 (Hiến pháp 1945, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013).             



B. 5 (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 
2013).            
C. 5 (Hiến pháp 1945, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1991, Hiến pháp 
2013).             
D. 4 (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013). 
Câu 37: Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự c a mọi ng i trong hoàn cảnh, 
điều kiện nh  nhau, là thể hiện c  thể c a công lý, công bằng và giới hạn tự do c a mỗi 
ng i trong việc thực hiện các 
A. quyền và lợi ích hợp pháp ca mình.           B. nghĩa v  hợp pháp ca mình.           
C. quyền và nghĩa v  hợp pháp ca mình.       D. trách nhiệm hợp pháp ca mình. 
Câu 38: Pháp luật không những quy định quyền c a công dân trong cuộc sống mà còn 
quy định rõ cách thc để công dân thực hiện các quyền đó cũng nh  trình tự, th  t c pháp 
lỦ để công dân yêu cầu Nhà n ớc bảo vệ các  
A. quyền lợi hợp pháp ca mình bị xâm phạm.         
B. thành tựu hợp pháp ca mình bị xâm phạm.           
C. quyền và nghĩa v  hợp pháp ca mình bị xâm phạm.          
D. quyền và lợi ích hợp pháp ca mình bị xâm phạm. 
Câu 39: Nhà n ớc ban hành các quy định để định h ớng cho xã hội, phù hợp với ý chí 
c a giai cấp cầm quyền, nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ  
A. quyền và nghĩa v  c a Nhà n ớc.            B. công lý ca Nhà n ớc.           
C. quyền và lợi ích c a Nhà n ớc.                D. quyền lợi c a Nhà n ớc. 
Câu 40: Bản Hiến pháp mới đ ợc Quốc hội n ớc Cộng hòa xã hội ch  nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp 2013), bắt đầu có hiệu lực từ năm nào?  
A. Năm 2015.                  B. Năm 2013.            C. Năm 2016.                      D. Năm 2014.  
Câu 41: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất? 
A. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng tr ớc tòa án. 
B. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng tr ớc pháp luật. 
C. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng về quyền lợi chính đáng. 
D. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng về nghĩa v . 
Câu 42: Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, em hãy cho biết văn bản nào có hiệu 
lực pháp lí cao nhất? 
A. Hiến pháp.               B. Nghị quyết.             C. Pháp lệnh.        D. Luật và Bộ luật. 
Câu 43: So với khu vực và thế giới, nền chính trị n ớc ta 
A. Luôn luôn bị đe doạ.                           B. Tiềm ẩn nguy cơ bất n cao.          
C. n định.                                               D. Bất n. 
Câu 44: Hiến pháp là luật cơ bản c a nhà n ớc có hiệu lực pháp lí cao nhất nên 
A. Nội dung c a tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không đ ợc trái luật định. 
B. Nội dung c a tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không đ ợc trái quy định. 
C. Nội dung c a tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không đ ợc sửa đ i. 
D. Nội dung c a tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không đ ợc trái Hiến pháp. 
Câu 45: Văn bản luật bao g m 
A. Hiến pháp, Luật, Nghị quyết c a quốc hội.       B. Luật, Bộ luật.  
C. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.                                 D. Hiến pháp, Luật. 
Câu 46: Trên cơ s  quy định c a pháp luật về trật tự an toàn đô thị, đội trật tự c a ph ng 
B - thành phố HA đư yêu cầu mọi ng i không đ ợc bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn 
minh đô thị. Trong tr ng hợp này, pháp luật thể hiện vai trò là  
A. hình th c c ỡng chế ng i vi phạm.                     



B. công c  quản lỦ đô thị hiệu quả. 
C. ph ơng tiện để Nhà n ớc quản lý xã hội.  
D. ph ơng tiện để đảm bảo trật tự đ ng phố.   
Câu 47: Tính quyền lực c a pháp luật đ ợc thể hiện trong tr ng hợp nào d ới đây? 
A. Pháp luật do Nhà n ớc đảm bảo thực hiện bằng s c mạnh quyền lực nhà n ớc. 
B. Pháp luật do Đảng đảm bảo thực hiện bằng s c mạnh kỷ luật c a Đảng. 
C. Pháp luật do mọi thành viên trong xư hội tự giác thực hiện. 
D. Pháp luật do nhà n ớc yêu cầu mọi thành viên trong xư hội thực hiện. 
Câu 48: “Các văn bản quy phạm pháp luật phải đ ợc diễn đạt chính xác, một nghĩa để 
đ ợc hiểu đúng, thực hiện chính xác” là đặc tr ng nào sau đây c a pháp luật? 
A. Tính quy phạm ph  biến.                             B. Tính quyền lực c a pháp luật. 
C. Tính bắt buộc chung c a pháp luật.                   D. Tính xác định chặt chẽ về hình th c. 
Câu 49: Trong các tr ng hợp d ới đây, tr ng hợp nào thể hiện mối quan hệ giữa pháp 
luật với đạo đ c? 
A. Các quy định c a pháp luật ra đ i từ các chuẩn mực đạo đ c xư hội. 
B. Các chuẩn mực đạo đ c phải phù hợp với các quy phạm pháp luật. 
C. Các quy phạm pháp luật là sự thể hiện các quan niệm đạo đ c tiến bộ c a xư hội. 
D. Các chuẩn mực đạo đ c mới ra đ i dựa trên các quy định c a pháp luật. 
Câu 50: Những giá trị nào d ới đây đ ợc coi là cơ bản nhất c a pháp luật và đạo đ c? 
A. Dân ch , khách quan, công tâm, hạnh phúc.     B. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải. 
C. Tự tiện, dân ch , văn minh, kỉ c ơng.              D. Khách quan, vô t , hạnh phúc, trật tự. 
Câu 51: Chị A đang nuôi con nhỏ d ới 6 tháng tu i thì bị công ty TNHH Việt Thiện cho 
nghỉ việc không có lý do. Em sẽ làm gì để giúp Chị A bảo vệ quyền lợi c a mình? 
A. Khuyên chị A ch  động tìm công việc khác. 
B. Khuyên chị A làm đơn khiếu nại. 
C. Không quan tâm đó là việc riêng c a chị. 
D. Tìm cách đe dọa giám đốc công ty. 
Câu 52: Đâu là bản chất c a pháp luật Việt Nam? 
A. Tính giai cấp và tính xư hội.                                          B. Tính xư hội và tính kinh tế. 
C. Tính giai cấp và tính chính trị.                                       D. Tính kinh tế và tính xã hội.         

 
Bài 2: TH C HI N PHÁP LUẬT 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật:  
    a. Khái niệm 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 cá nhân, tổ 
chức. 
   b. Các hình thc thực hiện pháp luật: 
     - Sử d ng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm 
những gì pháp luật cho phép làm.  
     - Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động 
làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. 
     - Tuân th pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm. 
     - Áp d ng pháp luật: Các cơ quan, công chức nhà n ớc có thẩm quyền căn cứ vào 
pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các 
quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức. 



c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật: (không học) 
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý:  
   a. Vi phạm pháp luật: 
    - Có 3 dấu hiệu nhận biết vi phạm pháp luật: 
    + Hành vi trái pháp luật. 
    + Do ng i có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 
    + Ng i vi phạm pháp luật phải có lỗi. 
     - Khái niệm: Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do ng ời có năng lực trách nhiệm pháp 
lý thực hiện, xâm phạm các quan hệ xã hội do pháp luật bảo vệ. 
   b. Trách nhiệm pháp lý:  
      - Khái niệm: Là nghĩa v  mà các ch thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện 
pháp c ỡng chế do nhà n ớc áp d ng. 
     - Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý: 
    + Buộc các ch thể vi phạm pháp luật chấm d t hành vi vi phạm pháp luật. 
    + Giáo dc, răn đe những ng i khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái 
pháp luật. 
   c. CCáácc  llooạạii  vvii  pphhạạmm  pháp luật  và trách nhiệm pháp lý: 
     - Vi phạm hình sự: là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đ ợc coi là tội phạm và quy 
định tại Bộ luật Hình sự.  
     +  Ng i có hành vi vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự, thể hiện  việc 
phải chấp hành hình phạt theo quyết định c a Toà án. 
     + Độ tu i : 
      * Ng i từ đ  14 tu i đến d ới 16 tu i phải chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm 
trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
     * Ng i từ đ  16 tu i tr  lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm. 
      * Ng i từ đ  14 đến d ới 18 tu i phạm tội đ ợc áp d ng theo nguyên tắc lấy giáo 
d c, răn đe làm ch  yếu. 
    - Vi phạm hành chính: là hành vi vi phạm pháp luật có m c độ nguy hiểm cho xã hội 
thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lỦ nhà n ớc.  
     + Ng i vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính, nh : bị phạt tiền, phạt 
cảnh cáo, khôi phc lại tình trạng ban đầu, thu giữ tang vật, ph ơng tiện đ ợc sử d ng để 
vi phạm,… 
     + Độ tu i : 
      * Ng i từ đ  14 tu i đến d ới 16 tu i phải chịu trách nhiệm về vi phạm hành chính 
do cố ý. 
     * Ng i từ đ  16 tu i tr  lên phải chịu trách nhiệm về mọi vi phạm hành chính do 
mình gây ra. 
    - Vi phạm dân sự: là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và 
quan hệ nhân thân. 
    + Ng i có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự, nh : b i th ng thiệt 
hại về vật chất và đôi khi còn có trách nhiệm b i th ng t n thất tinh thần. 
    + Trách nhiệm dân sự: Ng i từ đ  6 tu i đến ch a đ  18 tu i khi tham gia các giao 
dịch dân sự phải có ng i đại diện theo pháp luật và có năng lực trách nhiệm pháp lý. 
    - Vi phạm kỷ luật: là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công v nhà 
n ớc,… 
      Cán bộ, công chc, viên ch c vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật với các 
hình th c cảnh cáo, hạ bậc l ơng, thôi việc, chuyển công tác khác,… 



 
II. H  th ng câu h i:  
Câu 1: Trách nhiệm hình sự là sự quyết định do cơ quan  
A. Tòa án.                                   B. cơ quan hành chính nhà n ớc có thẩm quyền. 
C. Viện kiểm sát.                        D. cơ quan, t  ch c nhà n ớc. 
Câu 2: Thực hiện pháp luật là làm cho những quy định c a pháp luật 
A. đi vào l ơng tâm.                                                          B. đi vào cuộc sống.  
C. đi vào các quy tắc xử sự trong xã hội.                           D. cả A, B, C. 
Câu 3: Ng i có hành vi gây tn hại s c khỏe cho ng i khác thì 
A. phải chịu trách nhiệm dân sự.                       B. phải chịu trách nhiệm hình sự. 
C. phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.      D. phải chịu trách nhiệm hành chính. 
Câu 4: Vi phạm pháp luật có các loại vi phạm là   
A. hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật.          
B. hình sự, hành chính, pháp luật, dân sự.  
C. kỷ luật, pháp luật, hành chính, hình sự.       
D. hình sự, hành động, dân sự, pháp luật. 
Câu 5: Vi phạm dân sự là hành vi  
A. xâm phạm các quan hệ tài sản và s  hữu.                           
B. xâm phạm các quan hệ tài sản.         
C. xâm phạm các quan hệ tài sản và thân nhân. 
D. xâm phạm các quan hệ tài sản và nhân thân. 
Câu 6: Cá nhân, t ch c sử d ng pháp luật t c là làm những gì mà pháp luật   
A. quy định.      B. quy định phải làm      C. cho phép làm.  D. không cho phép làm.   
Câu 7: Cảnh sát giao thông xử phạt ng i không đội mũ bảo hiểm 250.000 đ ng. Trong 
tr ng hợp này, cảnh sát giao thông đư  
A. thi hành pháp luật.                                           B. tuân th  pháp luật.     
C. sử d ng pháp luật.                                            D. áp dng pháp luật. 
Câu 8: Cá nhân, t ch c thi hành pháp luật t c là thực hiện đầy đ  những nghĩa v , ch  
động làm những gì mà pháp luật    
A. không cấm.       B. quy định phải làm.        C. cho phép làm.       D. quy định làm. 
Câu 9: Anh An đi săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong tr ng hợp này, anh An 
đư 
A. không tuân th pháp luật.                                    B. không thi hành pháp luật. 
C. không áp dng pháp luật.                                    D. không sử d ng pháp luật. 
Câu 10: Đối t ợng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những ng i  
A. đ  từ 14 tu i tr  lên.                                            B. đ  từ 18 tu i tr  lên. 
C. đ  từ 16 tu i tr  lên.                                            D. đ  từ 15 tu i tr  lên. 
Câu 11: Đối t ợng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình 
gây ra là những ng i 
A. đ  từ 14 tu i tr  lên.                                           B. đ  từ 18 tu i tr  lên. 
C. đ  từ 16 tu i tr  lên.                                            D. đ  từ 17 tu i tr  lên. 
Câu 12: Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công v nhà n ớc,… do pháp 
luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ đ ợc gọi là vi phạm 
A. pháp luật lao động.      B. pháp luật hành chính.     C. hành chính.       D. kỷ luật.  
Câu 13: Ng i vi phạm th ng bị phạt tiền, cảnh cáo, khôi phc hiện trạng ban đầu, thu 
giữ tang vật, ph ơng tiện dùng để vi phạm khi bị vi phạm 
A. hình sự.                   B. hành chính.                         C. kỷ luật.                  D. dân sự.   



Câu 14: Ng i vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác, cách chc, hạ 
bậc l ơng hoặc đu i việc khi bị vi phạm 
A. kỷ luật.                       B. dân sự.                       C. hành chính.               D. hình sự. 
Câu 15: Anh M đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Trong tr ng hợp này, anh M đư 
A. tuân th  pháp luật.                                                B. sử d ng pháp luật. 
C. thi hành pháp luật.                                                D. tuân theo pháp luật. 
Câu 16: Các cá nhân, t ch c không làm những gì pháp luật cấm đó là khái niệm 
A. tuân theo pháp luật.                                             B. sử d ng pháp luật. 
C. thi hành pháp luật.                                               D. tuân th  pháp luật.  
Câu 17: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do ng i có năng lực trách nhiệm pháp lý thực 
hiện, xâm hại các quan hệ xã hội đ ợc pháp luật bảo vệ. Đó là 
A. thực hiện pháp luật.                                             B. trách nhiệm pháp luật 
C. vi phạm pháp luật.                                               D. khái niệm pháp luật. 
Câu 18: Cá nhân, t ch c tuân th pháp luật nghĩa là không làm những điều mà pháp luật 
A. cho phép làm.                 B. không cấm.                 C. cấm.               D. không đ ng ý. 
Câu 19: Bố bạn An là ng i kinh doanh nên có thu nhập cao, hằng năm ông đến cơ quan 
thuế c a quận để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong tr ng hợp nay, bố bạn An đư 
A. thi hành pháp luật.                                 B. tuân th pháp luật.     
C. sử d ng pháp luật.                                  D. áp dng pháp luật. 
Câu 20: Chị Minh tham gia giao thông bằng xe máy trên đ ng mà không đội mũ bảo 
hiểm. Trong tr ng hợp này, chị Minh đư 
A. không tuân th pháp luật.                                    B. không thi hành pháp luật. 
C. không áp dng pháp luật.                                    D. không sử d ng pháp luật. 
Câu 21: Ch  tịch Uỷ ban nhân dân quận trực tiếp giải quyết các đơn th  khiếu nại, tố cáo 
c a vài ng i gửi lên cấp quận. Trong tr ng hợp này, Ch tịch Uỷ ban nhân dân quận đư 
A. thi hành pháp luật.                                      B. tuân th pháp luật.     
C. sử d ng pháp luật.                                      D. áp dng pháp luật. 
Câu 22: Ch  tịch Uỷ ban nhân dân quận ra các quyết định để luân chuyển một số cán bộ 
từ các phòng ban tăng c ng cho Uỷ ban nhân dân các ph ng trên địa bàn. Trong tr ng 
hợp này, Ch tịch Uỷ ban nhân dân quận đư 
A. thi hành pháp luật.                       B. tuân th pháp luật.   
C. sử d ng pháp luật.                        D. áp dng pháp luật.  
Câu 23: Các cơ quan, công ch c nhà n ớc có thẩm quyền căn c  vào pháp luật để ra các 
quyết định làm phát sinh, chấm d t hoặc thay đ i việc thực hiện các quyền, nghĩa v  c  
thể c a cá nhân, t ch c. Đó là khái niệm c a   
A. thi hành pháp luật.                         B. tuân th pháp luật.        
C. sử d ng pháp luật.                          D. áp dng pháp luật. 
Câu 24: Ng i vi phạm phải chấp hành hình phạt theo quyết định c a Toà án khi vi phạm 
A. hình sự.                    B. hành chính.                         C. kỷ luật.              D. dân sự.   
Câu 25: Ng i vi phạm phải b i th ng thiệt hại về vật chất và đôi khi còn có trách 
nhiệm b i th ng t n thất tinh thần khi vi phạm 
A. hình sự.                      B. dân sự.                         C. kỷ luật.              D. hành chính.  
Câu 26: Hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân 
thân, đó là khái niệm c a 
A. vi phạm hình sự.   B. vi phạm hành chính.    C. vi phạm dân sự.   D. vi phạm kỷ luật.  
Câu 27: Các cá nhân, t ch c sử d ng đúng đắn các quyền c a mình, làm những gì mà 
pháp luật cho phép làm. Đó là 



A. thi hành pháp luật.                                    B. tuân th pháp luật.      
C. sử d ng pháp luật.                                     D. áp dng pháp luật. 
Câu 28: Các cá nhân, t ch c thực hiện đầy đ  những nghĩa v , ch  động làm những gì 
mà pháp luật quy định phải làm. Đó là 
A. thi hành pháp luật.                                  B. tuân th  pháp luật.     
C. sử d ng pháp luật.                                  D. áp dng pháp luật. 
Câu 29: Những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm đ ợc quy định tại 
Bộ luật Hình sự. Đó là khái niệm c a 
A. vi phạm hình sự.      B. vi phạm hành chính.     C. vi phạm dân sự.   D. vi phạm kỷ luật. 
Câu 30: Hành vi vi phạm pháp luật có m c độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, 
xâm phạm các quy tắc quản lỦ nhà n ớc. Đó là 
A. vi phạm hình sự.      B. vi phạm hành chính.     C. vi phạm dân sự.   D. vi phạm kỷ luật.  
Câu 31: Vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công v nhà n ớc… do pháp 
luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ. Đó là 
A. vi phạm hình sự.     B. vi phạm hành chính.     C. vi phạm dân sự.    D. vi phạm kỷ luật. 
Câu 32: Anh L u Minh T bị bắt về tội vu khống và làm nhc bà Liên. Trong tr ng hợp 
này, anh T đư vi phạm 
A. hình sự                   B. hành chính                       C. kỷ luật                D. dân sự 
Câu 33: Anh Nguyễn Văn B th ng xuyên đến công ty không đúng gi  và đư nhiều lần tự 
ý bỏ việc mà không có lỦ do chính đáng. Trong tr ng hợp này, anh B đư vi phạm 
A. hình sự                B. hành chính                          C. kỷ luật                 D. dân sự 
Câu 34: Nghĩa v  mà các cá nhân hoặc t  ch c phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi 
vi phạm pháp luật c a mình. Đó là khái niệm c a 
A. trách nhiệm kinh tế.                                      B. trách nhiệm pháp luật.    
C. trách nhiệm pháp lý.                                    D. trách nhiệm xã hội. 
Câu 35: Trách nhiệm pháp lỦ đ ợc áp d ng nhằm buộc các ch thể vi phạm pháp luật 
chấm d t hành vi 
A. trái pháp luật.                                                                B. bất hợp pháp. 
C. không đúng pháp luật.                                                   D. sai trái, không đúng. 
Câu 36: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có m c đích, làm cho những quy định 
c a pháp luật đi vào cuộc sống, tr  thành những  
A. hành vi đúng đắn.                           B. công việc hợp pháp.      
C. hành vi hợp pháp.                       D. yêu cầu chính đáng. 
Câu 37: Ông Kiên lừa chị Hoa bằng cách m ợn c a chị 10 l ợng vàng nh ng đến ngày 
hẹn, ông Kiên đư không chịu trả cho chị Hoa số vàng trên. Chị Hoa đư làm đơn kiện ông 
Kiên ra Tòa. Việc chị Hoa kiện ông Kiên là hành vi 
A. thi hành pháp luật.                       B. tuân th pháp luật.       
C. áp dng pháp luật                           D. sử d ng pháp luật. 
Câu 38: Vi phạm hành chính là 
A. hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm. 
B. hành vi vi phạm pháp luật có m c độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm 
phạm các quy tắc quản lỦ nhà n ớc. 
C. hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 
D. hành vi vi phạm pháp luật xâm hại các quan hệ lao động, công v nhà n ớc. 
Câu 39: Đ ợc ban hành để h ớng dẫn hành vi, điều chỉnh cách xử sự c a mỗi cá nhân, t 
ch c theo các quy tắc, cách thc phù hợp với yêu cầu c a Nhà n ớc, đó là  
A. pháp luật.          B. quy phạm pháp luật.           C. đạo đ c.          D. quy phạm đạo đ c. 



Câu 40: Hình th c thực hiện pháp luật nào d ới đây có ch  thể thực hiện khác với các 
hình th c còn lại? 
A. Tuân th  pháp luật.                                B. Sử d ng pháp luật.     
C. Áp d ng pháp luật.                                 D. Thi hành pháp luật. 
Câu 41: Hình th c thực hiện pháp luật nào d ới đây mà ch  thể có thể lựa chọn việc làm 
hoặc không làm? 
A. Tuân th  pháp luật.                                       B. Sử d ng pháp luật.          
C. Áp d ng pháp luật.                                        D. Thi hành pháp luật. 
Câu 42: Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật nào d ới đây? 
A. Vi phạm hành chính.   B. Vi phạm kỷ luật.    C. Vi phạm hình sự.   D. Vi phạm dân sự. 
Câu 43: Hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy là hành vi vi phạm pháp luật nào d ới đây? 
A. Vi phạm hành chính.   B. Vi phạm kỷ luật.   C. Vi phạm hình sự.   D. Vi phạm dân sự. 
Câu 44: Vi phạm hợp đ ng mua bán là hành vi xâm phạm tới các quan hệ nào d ới đây?  
A. Tài sản.                          B. Nhân thân.              C. Thân nhân.          D. Pháp luật. 
Câu 45: Bác D làm bảo vệ cho công ty X, trong ca trực bác lại bỏ đi chơi làm mất một số 
tài sản nhỏ c a công ty. Bác D phải chịu trách nhiệm pháp lí nào d ới đây? 
A. Hành chính - dân sự.                            B. Lao động - dân sự.    
C. Kỉ luật - hình sự.                                  D. Dân sự - kỷ luật. 
Câu 46: Anh A nh  ông B vận chuyển pháo n, nh ng ông B không đ ng ý vận chuyển. 
Hỏi ông B đư thực hiện pháp luật theo hình th c nào?  
A. Sử d ng pháp luật.                              B. Tuân th pháp luật.    
C. Áp d ng pháp luật.                              D. Thi hành pháp luật. 
Câu 47: Em và một số bạn trong lớp có giấy gọi đi khám nghĩa v  quân sự, các bạn đư 
bàn với nhau r  em trốn không đi. Trong tr ng hợp này em sẽ lựa chọn nh  thế nào cho 
phù hợp với quy định c a pháp luật? 
A. Đ ng tình với ý kiến c a các bạn.       B. Đăng kí và động viên các bạn cùng thực hiện. 
C. Kiên quyết phản đối.                       D. Đi một mình còn tùy các bạn. 
Câu 48: Hai bố con bạn A đi xe máy vào đ ng ng ợc chiều, Cảnh sát giao thông phạt 
hai bố con bạn A. Bố bạn A không chịu nộp tiền phạt vì lí do ông không nhận ra biển báo 
đ ng một chiều còn bạn A 16 tu i còn nhỏ chỉ đi theo ông không đáng bị phạt. Nếu là 
bạn A, em sẽ xử sự nh  thế nào trong tr ng hợp đó? 
A. Đ ng tình với bố không nộp phạt. 
B. Kiên quyết phản đối việc xử phạt c a Cảnh sát giao thông. 
C. Giải thích cho bố hiểu và nộp phạt. 
D. Đ ng ý với việc xử phạt nh ng không nói gì. 
Câu 49: Ông A vận chuyển gia cầm bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc 
phải tiêu h y hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài 
A. dân sự.                    B. hình sự.                     C. hành chính.                    D. kỷ luật. 
Câu 50: Thế nào là ng i có năng lực trách nhiệm pháp lỦ? 
A. Là ng i đạt một độ tu i nhất định theo quy định c a pháp luật, có thể nhận th c và 
điều khiển hành vi c a mình.                     
B. Là ng i không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc một bệnh nào khác làm mất khả năng 
nhận th c. 
C. Là ng i tự quyết định cách xử sự c a mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đư 
thực hiện.  
D. Là ng i đạt một độ tu i nhất định theo quy định c a pháp luật. 
Câu 51: Trong các hành vi d ới đây, hành vi nào thể hiện công dân áp d ng pháp luật? 



A. Ng i tham gia giao thông không v ợt qua ngư t  khi có tín hiệu đèn đỏ.          
B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà n ớc.           
C. Cảnh sát giao thông xử phạt ng i điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.           
D. Anh A và chị B đến y ban nhân dân ph ng đăng kỦ kết hôn. 
Câu 52: Cảnh sát giao thông xử phạt cùng một m c phạt cho hai ng i v ợt đèn đỏ; trong 
đó, một ng i là cán bộ lưnh đạo và một ng i là dân th ng. Điều này thể hiện quyền 
bình đẳng nào? 
A. Bình đẳng trong tham gia giao thông.                     B. Bình đẳng về nghĩa v .      
C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.                         D. Bình đẳng tr ớc pháp luật. 

 
Bài 3: CÔNGăDỂNăBÌNHăĐẲNGăTR C PHÁP LUẬT 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ:  
    - Khái niệm: là bình đẳng về h ởng quyền và làm nghĩa vụ tr ớc nhà n ớc và xã hội 
theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. 
   - Hiểu về quyền và nghĩa v :  
   + Bất kỳ công dân nào, nếu đáp ứng các quy định của pháp luật đều đ ợc h ởng các 
quyền công dân. Ngoài việc h ởng quyền, công dân còn phải thực hiện nghĩa vụ một cách 
bình đẳng. 
   + Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, 
giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội. 
    2. Công dân hình đẳng về trách nhiệm pháp lý: Là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp 
luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm pháp luật c a mình và bị xử lý theo quy 
định c a pháp luật. 
3. Trách nhiệm của Nhà n ớc: 
    - Quyền và nghĩa v  c a công dân đ ợc nhà n ớc quy định trong Hiến pháp và luật. 
    - Nhà n ớc không những đảm bảo cho công dân bình đẳng tr ớc pháp luật mà còn xử 
lý nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân. 
    - Nhà n ớc không ngừng đ i mới, hoàn thiện hệ thống t  pháp cho phù hợp với từng 
th i kỳ nhất định làm co s pháp lý cho việc xử lý hành vi xâm hại quyền và nghĩa v  c a 
công dân. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Quyền và nghĩa v  c a công dân đ ợc nhà n ớc quy định trong 
A. Bộ luật.                                                       B. quy phạm pháp luật. 
C. các văn bản Luật.                                        D. Hiến pháp và Luật. 
Câu 2: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là 
A. công dân  bất kỳ độ tu i nào vi phạm pháp luật đều bị xử lỦ nh  nhau.             
B. công dân nào đ  18 tu i tr  lên vi phạm pháp luật thì bị xử lỦ theo quy định c a pháp 
luật.  
C. công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lỦ theo quy định c a pháp luật không phân 
biệt đối xử.  
D. cả A, B, C. 
Câu 3: T  ch c đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyền bình đẳng c a công 
dân là 
A. Nhà n ớc.       B. Mặt trận T  quốc.        C. Chính ph.       D. Tòa án nhân dân. 



Câu 4: Những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân sẽ bị Nhà n ớc 
A. ngăn chặn, xử lý.                                               B. xử lý thật nặng.     
C. xử lý nghiêm minh.                                            D. xử lý nghiêm khắc.      
Câu 5: Theo Hiến pháp n ớc ta, đối với mỗi công dân, lao động là 
A. nghĩa v .               B. quyền và nghĩa v .             C. bn phận.        D. quyền lợi. 
Câu 6: Quyền và nghĩa v  c a công dân không bị phân biệt b i 
A. thu nhập, tu i tác, địa vị.                                  B. dân tộc, giới tính, tôn giáo. 
C. dân tộc, giới tính, tôn giáo, địa vị.                     D. dân tộc, độ tu i, giới tính.      
Câu 7: M c độ sử d ng các quyền và nghĩa v  c a công dân ph thuộc rất nhiều vào  
A. hành vi thực hiện c a mỗi ng i.     B. trách nhiệm c a từng ng i. 
C. công việc c a từng ng i               D. khả năng, điều kiện và hoàn cảnh c a mỗi ng i. 
Câu 8: Học sinh đ  từ 16 tu i đ ợc phép lái xe máy có dung tích xi-lanh là 
A. 90 cm3.                                                    B. d ới 50 cm3. 
C. từ 50 cm3 đến 70 cm3.                              D. trên 90 cm3. 
Câu 9: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa v  có nghĩa là mọi công dân 
A. đều có quyền và b n phận nh  nhau.                                               
B. đều có nghĩa v  nh  nhau. 
C. đều có quyền và nghĩa v  giống nhau. 
D. đều bình đẳng về h ng quyền và làm nghĩa v  theo quy định c a pháp luật. 
Câu 10: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi 
phạm c a mình và bị xử lỦ theo quy định c a pháp luật. Điều này thể hiện rõ công dân 
bình đẳng về 
A. trách nhiệm kinh tế.                                                B. trách nhiệm pháp luật. 
C. trách nhiệm pháp lý.                                               D. trách nhiệm xã hội. 
Câu 11: Học tập là một trong những  
A. nghĩa v  c a công dân.                                B. quyền c a công dân. 
C. trách nhiệm c a công dân.                          D. quyền và nghĩa v  c a công dân.  
Câu 12: Tham gia vào việc quản lỦ nhà n ớc và xã hội là một trong những 
A. quyền c a công dân.                                     B. nghĩa v  c a công dân. 
C. trách nhiệm c a công dân.                            D. quyền và nghĩa v  c a công dân. 
Câu 13: Bình đẳng tr ớc pháp luật là một trong những   
A. quyền dân ch c a công dân đ ợc quy định trong Hiến pháp.          
B. quyền tự do c a công dân đ ợc quy định trong Hiến pháp.       
C. quyền tuyệt đối c a công dân đ ợc quy định trong Hiến pháp.        
D. quyền cơ bản c a công dân đ ợc quy định trong Hiến pháp. 
Câu 14: Bình đẳng tr ớc pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ, thuộc các dân tộc, 
tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong  
A.việc h ng quyền, thực hiện nghĩa v  và chịu trách nhiệm pháp lỦ theo quy định c a 
pháp luật.  
B. việc giành quyền, thực hiện nghĩa v  và chịu trách nhiệm pháp lỦ theo quy định c a 
pháp luật.  
C. việc trả quyền, thực hiện nghĩa v  và chịu trách nhiệm pháp lỦ theo quy định c a pháp 
luật.  
D. việc có quyền, thực hiện nghĩa v  và chịu trách nhiệm pháp lỦ theo quy định c a pháp 
luật.  



Câu 15: Bình đẳng về h ng quyền và làm nghĩa v  tr ớc nhà n ớc và xã hội theo quy 
định c a pháp luật. Quyền c a công dân không tách ri nghĩa v  c a công dân. Đó là công 
dân bình đẳng về 
A. nghĩa v .                                               B. trách nhiệm pháp lý.            
C. quyền và lợi ích.                                      D. quyền và nghĩa v . 
Câu 16: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều 
phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm c a mình và   
A. thực hiện nghĩa v  theo quy định c a pháp luật.          
B. bị xử lỦ theo quy định c a pháp luật.  
C. nhận trách nhiệm theo quy định c a pháp luật.           
D. chịu tội theo quy định c a pháp luật. 
Câu 17: Nhà n ớc ta không những đảm bảo cho công dân thực hiện đ ợc quyền và nghĩa 
v  c a mình mà còn   
A. xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân, ca xã hội.  
B. xử lý thật nặng những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân, ca xã hội.     
C. ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân, ca xã hội.    
D. xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm quyền và lợi ích c a công dân, ca xã hội. 
Câu 18: Nhà n ớc và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần 
để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện đ ợc   
A. nghĩa v  c a mình phù hợp với từng giai đoạn phát triển c a đất n ớc.     
B. quyền và nghĩa v  phù hợp với từng giai đoạn phát triển c a đất n ớc.   
C. quyền c a mình phù hợp với từng giai đoạn phát triển c a đất n ớc.   
D. trách nhiệm phù hợp với từng giai đoạn phát triển c a đất n ớc. 
Câu 19: Bình đẳng tr ớc pháp luật là một trong những quyền cơ bản c a công dân đ ợc 
quy định trong  
A. văn bản luật.                                                    B. Bộ luật.          
C. Hiến pháp và các văn bản luật.                        D. Luật hình sự. 
Câu 20: Mọi công dân đều đ ợc h ng quyền và phải thực hiện  
A. trách nhiệm c a mình.                                   B. công việc c a mình.              
C. nghĩa v  c a mình.                                        D. quyền bình đẳng c a mình. 
Câu 21: Quyền và nghĩa v  công dân không bị phân biệt b i dân tộc, giới tính, tôn giáo, 
giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung c a bình đẳng 
A. về nghĩa v  và trách nhiệm.                      B. về quyền và nghĩa v . 
C. về trách nhiệm pháp lí.                           D. về các thành phần dân c .  
Câu 22: Ph ng đ ợc tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang học đại học, còn Quân thì nhập ngũ 
ph c v  quân đội, nh ng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng nào d ới 
đây? 
A. Bình đẳng về quyền và nghĩa v .          B. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý. 
C. Bình đẳng về trách nhiệm với T  quốc.     D. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội. 
Câu 23: Qua kiểm tra việc buôn bán ca các gia đình trong thị trấn, đội quản lý thị tr ng 
huyện M đư lập biên bản xử phạt một số hộ kinh doanh do kinh doanh nhiều mặt hàng 
không có trong giấy phép. Hình thc xử lí vi phạm đ ợc áp d ng là thể hiện điều gì d ới 
đây? 
A. Công dân bình đẳng về nghĩa v .  
B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 
C. Công dân bình đẳng về nghĩa v  và trách nhiệm.  
D. Mọi ng i bình đẳng tr ớc tòa án. 



Câu 24: Công và Minh là cán bộ đ ợc giao quản lí tài sản c a Nhà n ớc nh ng đư lợi 
d ng vị trí công tác, tham ô hàng chc tỉ đ ng. Cả hai đều bị Tòa án xử phạt tù. Quyết 
định xử phạt c a Tòa án là biểu hiện công dân bình đẳng về lĩnh vực nào d ới đây? 
A. Về nghĩa v  cá nhân.                                 B. Về trách nhiệm công v . 
C. Về trách nhiệm pháp lí.                              D. Về nghĩa v  quản lí. 
Câu 25: Ch  tịch A c a một xã sẽ chịu trách nhiệm gì khi ăn hối lộ, làm t n thất quyền lợi 
trong cơ quan? 
A. Phạt tiền.                                                   B. Giáng chc.  
C. Giáng chc, miễn nhiệm.                            D. Bãi nhiệm, miễn nhiệm, giáng chc. 
Câu 26: Theo quy định c a pháp luật Việt Nam, ng i ch a thành niên có độ tu i là bao 
nhiêu? 
A. Ch a đ  14 tu i.      B. Ch a đ  16 tu i.     C. Ch a đ  18 tu i.     D. Ch a đ  20 tu i. 
Câu 27: Quyền c a công dân không tách ri 
A. lợi ích c a công dân.                               B. nghĩa v  c a công dân. 
C. địa vị c a công dân.                                D. hoàn cảnh c a công dân. 
Câu 28: V  án Phạm Công Danh và đ ng bọn tham nhũng 9.000 tỉ c a nhà n ớc đư bị 
nhà n ớc xét xử và có hình phạt tùy theo mc độ. Điều này thể hiện 
A. công dân đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.     
B. công dân đều bình đằng về quyền và nghĩa v . 
C. công dân đều có nghĩa v  nh  nhau.                       
D. công dân đều bị xử lí nh  nhau. 
Câu 29: Việc Giám đốc công ty X nhận m c án 10 năm tù về tội cố Ủ làm trái quy định 
c a nhà n ớc trong lĩnh vực kinh tế, gây hậu q a nghiêm trọng là thể hiện bình đẳng về 
A. nghĩa v  pháp lí.                                      B. nghĩa v  đạo đ c.    
C. trách nhiệm pháp lí.                                  D. trách nhiệm đạo đ c. 
Câu 30: Trong cùng một hoàn cảnh, ng i lưnh đạo và nhân viên vi phạm pháp luật với 
tính chất, m c độ nh  nhau thì ng i có ch c v  phải chịu trách nhiệm pháp lí 
A. nặng hơn nhân viên.                                   B. nh  nhân viên.      
C. nhẹ hơn nhân viên.                                     D. có thể khác nhau. 
 

Bài 4: QUY N BÌNHăĐẲNG C ACÔNG DÂN 
TRONG M T S  LƾNHăV C C AăĐ I S NG XÃ H I 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình:  
    a. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?Là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền 
giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công 
bằng, tôn trọng lẫn nhau, không biệt đối xử trong mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã 
hội. 
    b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình: 
    - Bình đẳng giữa vợ chồng: Đ ợc thể hiện trong quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. 
   + Quan hệ nhân thân: 
   * Vợ ch ng có quyền và nghĩa v  ngang nhau trong việc lựa chọn nơi c  trú; tôn trọng 
và giữ gìn danh dự, uy tín c a nhau;  … 
   * Vợ ch ng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử d ng biện 
pháp kế hoạch hóa gia đình; … 
   + Quan hệ tài sản: 



   * Vợ ch ng có quyền và nghĩa v  ngang nhau trong s hữu tài sản chung thể hiện  việc 
chiếm hữu, sử d ng và định đoạt. 
  * Những tài sản chung ca vợ ch ng khi đăng kỦ quyền s  hữu… 
  * Vi ệc mua, bán, đ i, cho, vay, m ợn và những giao dịch dân sự khác có liên quan tài 
sản chung... 
  * Ngoài ra, vợ ch ng vẫn có tài sản riêng và có quyền chiếm hữu, sử d ng và định đoạt 
tài sản riêng c a mình. 
   - Bình đẳng giữa cha mẹ và con: 
   + Cha mẹ (cả bố d ợng, mẹ kế) có quyền và nghĩa v  ngang nhau đối với con: cùng 
nhau yêu th ơng, nuôi d ỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ca con; tô 
trọng ý kiến c a con; … 
   + Cha mẹ không đ ợc phân biệt đối xử giữa các con, ng ợc đưi, hành hạ, xúc phạm con 
(kể cả con nuôi); không đ ợc lạm d ng s c lao động c a con … 
   + Con trai, con gái đ ợc chăm sóc, giáo d c và tạo điều kiện nh  nhau để học tập, lao 
động, … 
   - Bình đẳng giữa ông bà và cháu: 
   + Ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa v  và quyền trông nom, chăm sóc, giáo d c cháu, 
sống mẫu mực và nêu g ơng tốt cho các cháu. 
   + Cháu có bn phận kính trọng, chăm sóc, ph ng d ỡng ông bà nội, ông bà ngoại. 
   - Bình đẳng giữa anh chị em:  
     + Anh chị em có bn phận th ơng yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.  
    + Có nghĩa v  và quyền đùm bọc, nuôi d ỡng nhau trong tr ng hợp không còn cha mẹ 
hoặc cha mẹ không có điều kiện… 
    c. Trách nhiệm c a Nhà n ớc trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và 
gia đình: (Không học) 
    2. Bình đẳng trong lao động:  
    a. Thế nào là bình đẳng trong lao động? Là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực 
hiện quyền lao động thông qua tìm việc làm, bình đẳng giữa ng ời sử dụng lao động và 
ng ời lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và nữ trong 
cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả n ớc. 
   b. Nội dung cơ bản: 
   - Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 
    + Quyền lao động là quyền c a công dân đ ợc tự do sử d ng s c lao động c a mình 
trong việc tìm kiếm... 
    + Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi ng i đều có quyền làm 
việc, tự do lựa chọn việc làm... 
   + Ng i lao động phải đ  tu i theo quy định, có khả năng lao động và giao kết hợp 
đ ng lao động... 
  - Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. 
   + Hợp đ ng lao động là sự thỏa thuận giữa ng i lao động và ng i sử d ng lao động 
về việc làm có trả công... 
  + Nguyên tắc: Tự do; tự nguyện; bình đẳng; không trái pháp luật và thoả ớc lao động 
tập thể; giao kết trực tiếp giữa ng i lao động với ng i sử d ng lao động. 
  - Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 
  + Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm. 
  + Bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tu i khi tuyển d ng. 
  + Đ ợc đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm... 



  + Lao động nữ cần đ ợc quan tâm hơn đến đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chc năng làm 
mẹ... 
   c. Trách nhiệm c a Nhà n ớc trong việc bảo đảm quyền bình đẳng c a công dân trong 
lao động: (Không học) 
   3. Bình đẳng trong kinh doanh:  
    a. Khái niệm: Là cá nhân, tổ chức khi tham gia quan hệ kinh tế từ lựa chọn ngành nghề, 
địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức kinh doanh đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
trong kinh doanh, bình đẳng theo quy định của pháp luật. 
    b. Nội dung cơ bản: 
     - Có quyền lựa chọn hình thức, tổ chức kinh doanh theo sở thích và khả năng nếu có đủ 
điều kiện. 
    - Tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 
    - Khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
    - Chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh. 
    - Bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 
   c. Trách nhiệm c a Nhà n ớc trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh: 
(Không học) 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: M c đích cuối cùng c a hôn nhân là xây dựng gia đình  
A. yên ấm, hoà thuận.                                        B. vui vẻ, hoà thuận.       
C. hạnh phúc, hoà thuận.                                   D. đoàn kết, hoà thuận. 
Câu 2: Đâu không phải là ch c năng c a gia đình? 
A. Nuôi dạy con.                                      B. Làm giàu cho xã hội.   
C. Sinh con.                                              D. T  ch c đ i sống vật chất. 
Câu 3: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về   
A. quyền giữa vợ và ch ng và các thành viên trong gia đình trên cơ s  nguyên tắc dân 
ch , công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ  phạm 
vi gia đình và xư hội.             
B. nghĩa v  giữa vợ và ch ng và các thành viên trong gia đình trên cơ s  nguyên tắc dân 
ch , công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ  phạm 
vi gia đình và xư hội.     
C. trách nhiệm giữa vợ và ch ng và các thành viên trong gia đình trên cơ s  nguyên tắc 
dân ch , công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ  
phạm vi gia đình và xư hội.  
D. nghĩa v  và quyền giữa vợ và ch ng và các thành viên trong gia đình trên cơ s  nguyên 
tắc dân ch, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ 
 phạm vi gia đình và xư hội. 

Câu 4: Bình đẳng giữa vợ và ch ng theo Luật Hôn nhân và gia đình quy định đ ợc hiểu 
là 
A. vợ, ch ng có quyền ngang nhau trong quyết định về tài sản riêng. 
B. ng i ch ng có trách nhiệm chính trong việc nghỉ chăm sóc con ốm đau. 
C. ng i vợ phải có nghĩa v  chăm sóc con cái. 
D. vợ, ch ng bình đẳng với nhau, có nghĩa v  và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia 
đình. 
Câu 5: Bình đẳng giữa vợ và ch ng thể hiện trong 
A. quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.     



B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 
C. quan hệ tài sản và quan hệ thân nhân.      
D. quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. 
Câu 6: Nội dung thể hiện sự bình đẳng anh, chị, em trong gia đình là 
A. có nghĩa v  và quyền đùm bọc, nuôi d ỡng nhau trong tr ng hợp không còn cha mẹ. 
B. có sự phân biệt giữa anh chị lớn với em nhỏ. 
C. yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi d ỡng cha mẹ. 
D. đ ợc học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. 
Câu 7: Những tài sản chung ca vợ, ch ng mà   
A. nhà n ớc quy định phải đăng kỦ quyền s  hữu thì trong giấy ch ng nhận quyền s  hữu 
phải ghi tên cả vợ và ch ng.              
B. pháp luật quy định phải đăng kỦ quyền s  hữu thì trong giấy ch ng nhận quyền s  hữu 
phải ghi tên cả vợ và ch ng.                 
C. Toà án quy định đăng kỦ quyền s  hữu thì trong giấy ch ng nhận quyền s  hữu chỉ ghi 
tên vợ.     
D. pháp luật quy định đăng kỦ quyền s  hữu thì trong giấy ch ng nhận quyền s  hữu chỉ 
ghi tên chng. 
Câu 8: Cha mẹ cùng nhau th ơng yêu, nuôi d ỡng, chăm sóc, bảo vệ   
A. quyền hợp pháp ca con.                      B. nghĩa v  và lợi ích hợp pháp ca con.         
C. nghĩa v  hợp pháp ca con.                  D. quyền và lợi ích hợp pháp ca con. 
Câu 9: Khoảng th i gian t n tại mối quan hệ vợ ch ng, tính từ lúc hai ng i đi đăng kỦ 
kết hôn đến khi chấm d t hôn nhân giữa vợ và ch ng là th i kỳ 
A. kết hôn.                     B. ly hôn.                 C. hôn nhân.               D. ly thân. 
Câu 10: Khi việc kết hôn trái pháp luật bị xử lý thì hai bên nam, nữ phải  
A. tiếp t c quan hệ nh  vợ ch ng.               B. tạm hoãn quan hệ nh  vợ ch ng.     
C. chấm d t quan hệ nh  vợ ch ng.            D. tạm dừng quan hệ nh  vợ ch ng. 
Câu 11: Tảo hôn là việc c ới vợ, lấy ch ng khi một bên hoặc cả hai bên   
A. ch a có đăng kỦ kết hôn theo đúng quy định c a pháp luật.            
B. không đ  tu i kết hôn theo đúng quy định c a pháp luật.   
C. không có sự tự nguyện.                                    
D. không có sự đ ng ý c a gia đình.  
Câu 12: Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và ch ng sau khi đư 
A. kết hôn.           B. sinh con.                C. t ch c c ới.             D. có sự sống chung. 
Câu 13: Pháp luật n ớc ta quy định quyền bình đẳng trong hôn nhân tạo cơ s  để vợ, 
ch ng c ng cố   
A. gia đình, đảm bảo đ ợc sự bền vững c a hạnh phúc gia đình.            
B. hôn nhân. đảm bảo đ ợc sự bền vững c a hạnh phúc gia đình.              
C. tình yêu, đảm bảo đ ợc sự bền vững c a hạnh phúc gia đình.         
D. sự quen biết c a hai ng i. 
Câu 14: Anh An yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc  cơ quan để  nhà chăm sóc con khi 
con bị đau, anh An đư vi phạm quyền bình đẳng c a vợ ch ng trong quan hệ 
A. tài sản chung.           B. tài sản riêng.             C. thân nhân.          D. nhân thân. 
Câu 15: Bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua tìm việc 
làm; bình đẳng giữa ng i lao động và ng i sử d ng lao động thông qua hợp đ ng lao 
động; bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và 
trong phạm vi cả n ớc. Đó là  
A. Ủ nghĩa bình đẳng trong lao động.                           



B. nội dung bình đẳng trong lao động.  
C. quá trình thực hiện bình đẳng trong lao động.         
D. khái niệm bình đẳng trong lao động.  
Câu 16: Quyền c a công dân tự do sử d ng s c lao động c a mình trong việc tìm kiếm, 
lựa chọn việc làm, có quyền làm việc cho bất kỳ ng i sử d ng lao động nào và bất c   
nơi nào. Đó là  
A. quyền lao động.                                          B. hợp đ ng lao động.                  
C. bình đẳng trong lao động.                          D. bình đẳng trong giao kết hợp đ ng. 
Câu 17: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi ng i đều có quyền 
làm việc, tự do lựa chọn việc làm và   
A. công việc phù hợp với khả năng c a mình, không bị phân biệt đối xử.  
B. nghề nghiệp phù hợp với khả năng c a mình, không bị phân biệt đối xử.  
C. lao động phù hợp với khả năng c a mình, không bị phân biệt đối xử.               
D. ngành nghề phù hợp với khả năng c a mình, không bị phân biệt đối xử. 
Câu 18: Hợp đ ng lao đ ng là sự thoả thuận giữa ng i lao động và ng i sử d ng lao 
động về việc làm có trả công, điều kiện lao động,  
A. quyền c a mỗi bên trong quan hệ lao động.                
B. nghĩa v  c a mỗi bên trong quan hệ lao động.                 
C. quyền và nghĩa v  c a mỗi bên trong quan hệ lao động.                
D. trách nhiệm c a mỗi bên trong quan hệ lao động. 
Câu 19: Đ ợc đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền th ng, bảo 
hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Đó là bình đẳng 
A. ng i lao động và ng i sử d ng lao động.      B. trong hợp đ ng lao động.                  
C. trong thực hiện quyền lao động.                          D. giữa lao động nam và lao động nữ.  
Câu 20: Đối với lao động nữ, ng i sử d ng lao động có quyền đơn ph ơng chấm d t 
hợp đ ng lao động khi mà ng i lao động nữ 
A. nghỉ việc mà không có lý do.                                 B. nghỉ việc để kết hôn.              
C. có thai, nghỉ thai sản.                                             D. nuôi con d ới 12 tháng tui. 
Câu 21: Để tìm ra công việc làm phù hợp với bản thân, anh Toàn có thể căn c  vào quyền 
bình đẳng 
A. trong tiếp cận việc làm.                                  B. tự do lựa chọn việc làm.              
C. trong độ tu i và tiêu chuẩn khi tuyển d ng.       D. trong giao kết hợp đ ng lao động. 
Câu 22: Để có thể ký kết hợp đ ng lao động, chị Chi cần căn c  vào nguyên tắc 
A. tự do, trách nhiệm, bình đẳng.                            B. tự do, ch  động, tự nguyện.              
C. tự nguyện, bình đẳng, ch  động.                         D. tự do, tự nguyện, bình đẳng. 
Câu 23: Kinh doanh là việc thực hiện liên t c một, một số hoặc tất cả các công đoạn c a 
quá trình đầu t . Từ sản xuất đến tiêu th  sản phẩm hoặc cung ng dịch v  trên thị tr ng 
nhằm 
A. m c đích sinh l i.                                            B. mc đích m  rộng sản xuất.                
C. m c đích đáp ng nhu cầu c a thị tr ng.        D. mc đích buôn bán. 
Câu 24: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự ch  đăng ký kinh doanh trong những ngành 
nghề mà   
A. Nhà n ớc không cấm khi có đ  điều kiện theo quy định c a pháp luật.                
B. pháp luật không cấm khi có đ  điều kiện theo quy định c a pháp luật.                 
C. Chính ph không cấm khi có đ  điều kiện theo quy định c a pháp luật.                   
D. xã hội không cấm. 
Câu 25: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều đ ợc   



A. nh  nhau trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.   
B. tự do trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.  
C. bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.  
D. tự nguyện trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Câu 26: M c đích quan trọng nhất c a hoạt động kinh doanh là 
A. tạo ra nhiều sản phẩm.                             B. nâng cao chất l ợng sản phẩm hàng hoá.  
C. hạ giá thành ca sản phẩm.                  D. tạo ra lợi nhuận cao. 
Câu 27: Nhà n ớc ta thừa nhận doanh nghiệp giữ vai trò ch  đạo, t n tại và phát triển  
ngành, những lĩnh vực then chốt, quan trọng c a nền kinh tế. Đó là  
A. doanh nghiệp t  nhân.                                           B. doanh nghiệp liên doanh.  
C. doanh nghiệp vốn đầu t  n ớc ngoài.                    D. doanh nghiệp nhà n ớc. 
Câu 28: Sau khi ký kết hợp đ ng lao động, quyền lao động c a công dân tr thành quyền 
thực tế và mỗi bên tham gia đều có   
A. nghĩa v  pháp lý nhất định.                          B. quyền và nghĩa v  pháp lý nhất định.  
C. quyền pháp lý nhất định.                               D. trách nhiệm pháp lý nhất định. 
Câu 29: Ng i sử d ng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, t  ch c hoặc cá nhân, nếu là 
cá nhân, có thuê m ớn và trả công lao động, thì ít nhất là phải đ  từ 
A. 15 tu i tr  lên.        B. 17 tui tr  lên.           C. 18 tui tr  lên.          D. 19 tui tr  lên. 
Câu 30: Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đ ợc thực hiện  việc đối xử công 
bằng, dân ch và   
A. kính trọng lẫn nhau.                                 B. tôn trọng lẫn nhau.      
C. bình đẳng lẫn nhau.                                  D. giúp đỡ lẫn nhau. 
Câu 31: T  ch c, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đ ợc sản xuất, kinh doanh trong 
những ngành nghề mà pháp luật không cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và 
cạnh tranh theo   
A. năng lực.                 B. s tr ng.                  C. pháp luật.           D. nguyện vọng. 
Câu 32: Việc mua, bán, đ i, cho, vay, m ợn và những giao dịch dân sự khác liên quan 
đến tài sản chung, có giá trị lớn hoặc là ngu n sống duy nhất c a gia đình, việc dùng tài 
sản chung để đầu t  kinh doanh phải đ ợc   
A. bàn bạc, thoả thuận giữa vợ và ch ng.          B. thống nhất giữa vợ và ch ng.               
C. thoả thuận giữa vợ và ch ng.                        D. bàn bạc giữa vợ và ch ng. 
Câu 33: Những u đưi đối với ng i lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 
không bị coi là   
A. sự thoả hiệp trong sử d ng lao động.           B. bất bình đẳng trong sử d ng lao động.              
C. bình đẳng trong sử d ng lao động.               D. sự thoả thuận trong sử d ng lao động. 
Câu 34: Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, t ch c khi tham gia vào 
các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọ các hình 
th c kinh doanh, đến việc thực hiện   
A. trách nhiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định c a pháp 
luật.  
B. nghĩa v  trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định c a pháp 
luật.   
C. quyền và nghĩa v  trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định c a 
pháp luật.  
D. quyền lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định c a pháp 
luật. 



Câu 35: Chính sách quan trọng nhất c a Nhà n ớc góp phần thúc đẩy việc kinh doanh 
phát triển là 
A. khuyến khích ng i dân tiêu dùng.    
B. xúc tiến các hoạt động th ơng mại.          
C. hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.       
D. tạo ra môi tr ng kinh doanh tự do, bình đẳng.  
Câu 36: Ng i lao động là ng i có khả năng lao động và có giao kết hợp đ ng lao động, 
ít nhất đ  từ 
A. 15 tu i tr  lên.      B. 17 tui tr  lên.    C. 18 tui tr  lên.        D. 16 tui tr  lên.  
Câu 37: Theo Luật lao động thì mọi hoạt động lao động tạo ra ngun thu nhập, không bị 
pháp luật cấm đều đ ợc thừa nhận là 
A. công việc.                 B. nghề nghiệp.               C. việc làm.               D. ng i lao động. 
Câu 38: Việc cá nhân thực hiện nghĩa v  tài chính đối với Nhà n ớc đ ợc c  thể hóa qua 
văn bản luật nào d ới đây? 
A. Luật thuế thu nhập cá nhân.                              B. Luật lao động.          
C. Luật dân sự.                                                       D. Luật s  hữu trí tuệ. 
Câu 39: Việc đ a ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp 
phần thực hiện tốt chính sách gì ca Đảng ta? 
A. Tiền l ơng.                                     B. An sinh xã hội.          
C. Đại đoàn kết dân tộc.                      D. Bình đẳng giới. 
Câu 40: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia 
đình? 
A. Cùng đóng góp công s c để duy trì đ i sống phù hợp với khả năng c a mình.          
B. Bảo đảm quyền lợi hợp pháp ca ng i lao động trong doanh nghiệp theo quy định c a 
pháp luật.  
C. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với điều kiện c a mình.                
D. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đ ng lao động. 
Câu 41: Biểu hiện c a bình đẳng trong hôn nhân là 
A. chỉ có ng i vợ mới có nghĩa v  kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và giáo d c con cái. 
B. chỉ có ng i ch ng có quyền lựa chọn nơi c  trú, quyết định số con và th i gian sinh 
con. 
C. vợ, ch ng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa v  ngang nhau về mọi mặt trong gia 
đình. 
D. ng i ch ng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc 
lớn trong gia đình. 
Câu 42: Điểm khác nhau cơ bản trong quan hệ tài sản giữa vợ ch ng trong giai đoạn hiện 
nay và trong thi phong kiến ngày x a thể hiện 
A. chỉ có ng i ch ng mới có quyền s  hữu mọi tài sản trong nhà. 
B. ng i vợ đ ợc quyền nắm tài chính trong nhà và sử d ng ngu n tài chính do chng làm 
ra. 
C. vợ, ch ng bình đẳng trong quan hệ s  hữu tài sản. 
D. ng i ch ng đ ợc quyền s  hữu tài sản khi là lao động có thu nhập, còn ng i vợ là 
lao động trong gia đình. 
Câu 43: Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện 
A. nam và nữ bình đẳng về tuyển d ng, sử d ng, nâng bậc l ơng và trả công lao động 
trong tất cả các ngành nghề. 



B. ng i sử d ng lao động u tiên nhận nữ vào làm việc khi lao động nam có đ  tiêu 
chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần. 
C. lao động nữ đ ợc h ng chế độ khám thai, nghỉ hậu  sản, hết th i gian nghỉ hậu sản , 
khi tr  lại làm việc, lao động nữ vẫn đ ợc bảo đảm chỗ làm việc, không bị sa thải nếu 
đang nuôi con nhỏ d ới 12 tháng. 
D. trong quá trình lao động, lao động nữ đ ợc đi muộn hơn và về sớm hơn để lo công việc 
gia đình. 
Câu 44: ụ nào sau đây không thể hiện nguyên tắc khi giao kết hợp đ ng lao động? 
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 
B. Không trái với pháp luật và thỏa ớc lao động tập thể. 
C. Giao kết trực tiếp giữa ng i lao động và ng i sử d ng lao động. 
D. Thực hiện tốt quyền và nghĩa v  c a mình sau khi giao kết hợp đ ng lao động. 
Câu 45: Điều 29, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 ghi nhận: “Vợ, ch ng bình đẳng với 
nhau về quyền, nghĩa v  trong việc tạo lập, s  hữu tài sản chung; không phân biệt giữa lao 
động trong gia đình và lao động có thu nhập”. Điều này thể hiện bình đẳng về 
A. quan hệ giữa vợ và ch ng.        B. quan hệ nhân thân. 
C. quan hệ tài sản.                             D. quan hệ tài sản giữa tài sản chung và tài sản riêng. 
Câu 46: Anh A và chị B kết hôn đ ợc 05 năm, nh ng anh A chây l i, không chịu làm 
việc; trong khi chị B phải lao động và đảm đ ơng mọi việc. Anh A tự ý mua xe máy với 
giá trị hơn 50 triệu đ ng mà không bàn bạc với chị B. Việc tự ý mua xe máy ca anh A là 
không thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và ch ng trong quan hệ nào? 
A. Quan hệ tài sản.                                  B. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.  
C. Quan hệ nhân thân.                                D. Quan hệ tài sản và chi tiêu trong gia đình. 
Câu 47: H và M là nhân viên bán hàng cho công ty d ợc phẩm C. Cả hai cùng đạt doanh 
thu cao nên đều đ ợc đề nghị khen th ng nh ng do làm mất lòng con trai giám đốc, H bị 
loại khỏi danh sách trên. Trong tr ng hợp này, Giám đốc đư vi phạm quyền bình đẳng 
trong lĩnh vực nào d ới đây? 
A. Lao động.              B. Kinh doanh.                C. Hành chính.                D. Dân sự. 
Câu 48: Chị A và chị B cùng đăng kỦ làm đại lỦ bán hàng cho doanh nghiệp t  nhân Z. 
Biết h  sơ c a chị A đầy đ , đúng quy định, chị B rất lo lắng vì mình thiếu một số ch ng 
chỉ quan trọng. Do có tình cảm riêng, nên giám đốc chỉ phê duyệt h  sơ c a chị B. Trong 
tr ng hợp này, chị A bị vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào d ới đây? 
A. Kinh doanh.            B. Hành chính.                   C. Lao động.               D. Công v. 

 
Bài 5: QUY N BÌNHăĐẲNG GI A CÁC DÂN T C, TÔN GIÁO 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
    1. Bình đẳng giữa các dân tộc:  
     a. Khái niệm: Là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, 
trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc, màu da,... đ ợc nhà n ớc và 
pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.  
    b.  Nội dung quyền bình đẳng: 
     - Các dân tộc ở Việt Nam đều đ ợc bình đẳng về chính trị: Thông qua quyền c a công 
dân tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà n ớc… thực hiện theo 
2 hình th c: trực tiếp và gián tiếp. 



     - Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế: Chính sách phát triển kinh tế c a 
Đảng và Nhà n ớc, không có sự phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số. Các vùng: sâu, xa, 
đ ng bào dân tộc thiểu số đ ợc Nhà n ớc quan tâm đặc biệt. 
     - Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục: 
     + Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng c a mình. Những phong tc, tập 
quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp đ ợc giữ gìn, khôi phc và phát huy… 
     + Các dân tộc đều bình đẳng trong h ng th  nền giáo d c n ớc nhà, Nhà n ớc tạo 
mọi điều kiện để các dân tộc khác nhau đều bình đẳng về cơ hội học tập. 
    c. ụ nghĩa: 
     - Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở đoàn kết các dân tộc. 
     - Đoàn kết, t ơng trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển là sức mạnh toàn diện góp phần 
xây dựng đất n ớc. 
    d. Chính sách ca Đảng và pháp luật c a Nhà n ớc: (đọc thêm) 
    - Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân 
tộc. 
    - Thực hiện chiến l ợc phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc. 
    - Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị và chia rẽ dân tộc. 
   2. Bình đẳng giữa các tôn giáo:  
    a. Khái niệm: Là các tôn giáo ở Việt Nam có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ 
của pháp luật, bình đẳng tr ớc pháp luật. Những nơi thờ tự tín ng ỡng, tôn giáo đều 
đ ợc pháp luật bảo vệ.  
   b. Nội dung quyền bình đẳng: 
     - Các tôn giáo đ ợc Nhà n ớc công nhận đều bình đẳng tr ớc pháp luật, có quyền 
hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. 
     - Hoạt động tín ng ỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật đ ợc Nhà n ớc bảo 
đảm, các cơ sở tôn giáo đ ợc pháp luật bảo hộ. 
    c. ụ nghĩa: 
      - Là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đoàn kết dân tộc. 
     - Thúc đẩy tinh thần đoàn kết keo sơn của nhân dân Việt Nam. 
     - Tạo sức mạnh tổng hợp cả dân tộc trong công cuộc xây dựng đất n ớc.  
    d. Chính sách ca Đảng và pháp luật c a Nhà n ớc: (đọc thêm) 
      - Nhà n ớc bảo đảm quyền hoạt động tín ng ỡng, tôn giáo theo quy định của pháp 
luật. 
    - Nhà n ớc thừa nhận và bảo đảm cho công dân có hoặc không có tôn giáo đều đ ợc 
h ởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân. 
    - Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào 
không theo tôn giáo. 
   - Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng các vấn đề dân tộc, 
tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Dân tộc đ ợc hiểu theo nghĩa là một 
A. một nhóm dân tộc thiểu số.                       B. một bộ phận dân c  c a quốc gia.  
C. một dân tộc ít ng i.                                  D. một cộng đ ng có cùng lãnh th. 
Câu 2: Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ   
A. quyền cơ bản c a con ng i và quyền bình đẳng c a công dân tr ớc pháp luật.           
B. quyền tự do c a con ng i và quyền bình đẳng c a công dân tr ớc pháp luật.        



C. quyền dân ch c a con ng i và quyền bình đẳng c a công dân tr ớc pháp luật.          
D. quyền đ ợc sống c a con ng i và quyền bình đẳng c a công dân tr ớc pháp luật. 
Câu 3: Công dân Việt Nam thuộc bất kỳ dân tộc nào đang sinh sống trên đất n ớc Việt 
Nam đều đ ợc h ng   
A. quyền lợi ngang nhau.                             B. lợi ích ngang nhau.        
C. quyền và nghĩa v  ngang nhau.                D. quyền dân ch ngang nhau. 
Câu 4:  n ớc ta, bình đẳng giữa các dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong 
hợp tác, giao l u giữa các dân tộc; là điều kiện để khắc ph c sự chênh lệch về   
A. số l ợng dân c  giữa các dân tộc trên các lĩnh vực khác nhau.  
B. khu vực sinh sống giữa các dân tộc trên các lĩnh vực khác nhau.        
C. tiếng nói, chữ viết giữa các dân tộc trên các lĩnh vực khác nhau.  
D. trình độ phát triển giữa các dân tộc trên các lĩnh vực khác nhau. 
Câu 5: Các dân tộc sinh sống trên lãnh th Việt Nam không phân biệt đa số, thiểu số, 
không phân biệt   
A. tín ng ỡng, tôn giáo đều có đại biểu c a mình trong hệ thống các cơ quan nhà n ớc.      
B. trình độ phát triển đều có đại biểu c a mình trong hệ thống các cơ quan nhà n ớc.  
C. trình độ văn hoá đều có đại biểu c a mình trong hệ thống các cơ quan nhà n ớc.     
D. số l ợng dân c  đều có đại biểu c a mình trong hệ thống các cơ quan nhà n ớc. 
Câu 6: Nhà n ớc ban hành các ch ơng trình phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã   
A. phát triển kinh tế vùng đ ng bào dân tộc và miền núi, thực hiện chính sách t ơng trợ, 
giúp nhau cùng phát triển.                                                
B. ít nhiều khó khăn vùng đ ng bào dân tộc và miền núi, thực hiện chính sách t ơng trợ, 
giúp nhau cùng phát triển.        
C. chậm phát triển vùng đ ng bào dân tộc và miền núi, thực hiện chính sách t ơng trợ, 
giúp nhau cùng phát triển.                                                  
D. đặc biệt khó khăn vùng đ ng bào dân tộc và miền núi, thực hiện chính sách t ơng trợ, 
giúp nhau cùng phát triển. 
Câu 7: Các dân tộc  Việt Nam đ ợc bình đẳng trong việc h ng th  một nền giáo d c 
c a n ớc nhà, đ ợc Nhà n ớc tạo mọi điều kiện để công dân thuộc các dân tộc khác nhau 
đều đ ợc  
A. bình đẳng về cơ hội học tập.                            B. tự do về cơ hội học tập.                 
C. có quyền lợi về cơ hội học tập.                        D. nắm bắt về cơ hội học tập. 
Câu 8: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao l u giữa các dân tộc là  
A. bình đẳng.                                          B. tôn trọng lợi ích từ các dân tộc thiểu số.         
C. quan hệ hữu hảo với nhau.                 D. đoàn kết giữa các dân tộc.  
Câu 9: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết c a mình. Những phong tc, tập 
quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp c a từng dân tộc đ ợc giữ gìn, khôi phc, phát huy. 
Điều đó thể hiện các dân tộc  Việt Nam đều bình đẳng về 
A. kinh tế.     B. chính trị - xã hội.      C. phong tc tập quán.    D. văn hoá, giáo d c. 
Câu 10: Bình đẳng giữa các dân tộc đ ợc ghi nhận trong 
A. Hiến pháp và Luật.   B. quy phạm pháp luật.  C. các văn bản Luật.   D.  Bộ luật. 
Câu 11: Tôn giáo là một hình th c tín ng ỡng có t  ch c, với những quan niệm giáo lý 
thể hiện sự tín ng ỡng và những hình thc   
A. thánh lễ thể hiện sự sùng bái tín ng ỡng ấy.      
B. lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ng ỡng ấy.  
C. tôn kính thể hiện sự sùng bái tín ng ỡng ấy.      
D. lễ giáo thể hiện sự sùng bái tín ng ỡng ấy. 



Câu 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo đ ợc hiểu là các tôn giáo  Việt Nam đều có 
quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn kh c a pháp luật; đều bình đẳng  
A. tr ớc nhà n ớc.       B. tr ớc cộng đ ng.        C. tr ớc pháp luật.       D. tr ớc xã hội 
Câu 13: Đ ng bào theo đạo và các chc sắc tôn giáo có trách nhiệm sống  
A. trung thành pháp luật.                                              B. tốt đ i, đẹp đạo.      
C. tuân th giới luật.                                                    D. đúng với đ c tin. 
Câu 14: Công dân có tôn giáo hoặc không có tôn giáo, cũng nh  công dân có tôn giáo 
khác nhau phải  
A. tôn trọng lẫn nhau.                             B. hỗ trợ lẫn nhau.       
C. giúp đỡ lẫn nhau.                                 D. ngang hàng với nhau. 
Câu 15: Hoạt động tín ng ỡng, tôn giáo theo quy định c a pháp luật đ ợc Nhà n ớc bảo 
đảm; các cơ s  tôn giáo  
A. th  tự đ ợc pháp luật bảo hộ.                      B. hợp pháp đ ợc pháp luật bảo hộ.   
C. cũ và mới đ ợc pháp luật bảo hộ.                 D. lâu đ i đ ợc pháp luật bảo hộ. 
Câu 16: Các tôn giáo  Việt Nam dù lớn hay nhỏ đều đ ợc Nhà n ớc đối xử  
A. ngang hàng nh  nhau.                                B. công bằng nh  nhau.  
C. bình đẳng nh  nhau.                                   D. tôn trọng nh  nhau. 
Câu 17: Quyền hoạt động tín ng ỡng, tôn giáo ca công dân trên tinh thần tôn trọng   
A. chính trị, phát huy giá trị văn hoá, đạo đ c tôn giáo đ ợc Nhà n ớc bảo đảm.  
B. tự do, phát huy giá trị văn hoá, đạo đ c tôn giáo đ ợc Nhà n ớc bảo đảm.  
C. quyền lợi, phát huy giá trị văn hoá, đạo đ c tôn giáo đ ợc Nhà n ớc bảo đảm.  
D. pháp luật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đ c tôn giáo đ ợc Nhà n ớc bảo đảm. 
Câu 18: Các tôn giáo đ ợc Nhà n ớc công nhận đều   
A. tự ch  tr ớc pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định c a pháp luật.   
B. tự do tr ớc pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định c a pháp luật.  
C. có quyền lợi tr ớc pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định c a pháp luật.  
D. bình đẳng tr ớc pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định c a pháp luật. 
Câu 19: Hiện nay, các dân tộc cùng chung sống trên lãnh th Việt Nam với số l ợng là 
A. 53                         B. 54                                     C. 55                                 D. 56 
Câu 20: Yếu tố quan trọng nhất dùng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ng ỡng và mê 
tín dị đoan là 
A. hậu quả xấu để lại.           B. niềm tin.                C. nghi lễ.              D. việc th  cúng. 
Câu 21: Quyền bình đẳng c a các dân tộc  các lĩnh vực c a đ i sống xã hội là  
A. kinh tế, quốc phòng, văn hoá, giáo d c.       
B. chính trị, khoa học, văn hoá, giáo d c.          
C. chính trị, kinh tế, quốc phòng, giáo dc.    
D. chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo d c. 
Câu 22: Quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội c a các dân tộc đ ợc thực hiện thông 
qua các hình thc nào? 
A. Thông qua đại biểu c a dân tộc mình. 
B. Trực tiếp phản ánh ý kiến, nguyện vọng c a mình đến chính quyền cơ s  và thông qua 
đại biểu c a dân tộc mình. 
C. Thông qua hình thc dân ch trực tiếp và gián tiếp. 
D. Thông qua các ph ơng tiện thông tin đại chúng. 
Câu 23: Thái độ đúng đối với tín ng ỡng và tôn giáo là 
A. không quan tâm tới họ.                       
B. học hỏi giáo lý c a các tôn giáo. 



C. đoàn kêt tôn giáo và học những điều hay c a các tôn giáo bạn. 
D. truyền bá tôn giáo và thực hành giáo luật tôn giáo. 
Câu 24: Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, t ơng trợ, giúp nhau 
cùng phát triển là s c mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững c a đất n ớc, góp phần thực 
hiện m c tiêu “………….”. 
A. dân giàu, n ớc mạnh, xã hội công bằng, dân ch, văn minh.  
B. đất n ớc giàu mạnh, xã hội công bằng, dân ch, văn minh.  
C. cả n ớc phát triển, xã hội công bằng, dân ch, văn minh.   
D. nâng cao dân trí, xã hội công bằng, dân ch, văn minh. 
Câu 25: Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị và chia rẽ dân tộc. Mọi hành 
vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc, vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc đều bị  
A. xử lý nghiêm khắc.                                                    B. xử lý thật nặng.      
C. ngăn chặn, xử lý.                                                       D. xử lý nghiêm minh. 
Câu 26: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ s , tiền đề quan trọng c a khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành   
A. s c mạnh c a cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất n ớc ph n thịnh.   
B. s c mạnh t ng hợp c a cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất n ớc ph n thịnh.  
C. khối đoàn kết c a cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất n ớc ph n thịnh.  
D. s c mạnh tinh thần c a cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất n ớc ph n thịnh. 
Câu 27: Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi d ng các vấn đề dân 
tộc, tín ng ỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, chia rẽ khối  
A. đoàn kết tôn giáo toàn dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm t n hại an ninh quốc gia.  
B. đ ng bào l ơng giáo toàn dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm t n hại an ninh quốc 
gia.  
C. đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm t n hại an ninh quốc gia.  
D. đoàn kết dân c  toàn dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm t n hại an ninh quốc gia.  
Câu 28: Hành vi thể hiện sự tín ng ỡng là 
A. không ăn tr ng tr ớc khi thi.                   B. xem bói để biết t ơng lai.          
C. lên đ ng để thấy hậu vận.                        D. thắp h ơng khấn vái tr ớc khi đi xa. 
Câu 29: Khẩu hiệu phản ánh không đúng trách nhiệm c a công dân có tín ng ỡng, tôn 
giáo đối với đạo pháp và đất n ớc là 
A. buôn thần bán thánh.                            B. đạo pháp dân tộc.          
C. kính chúa yêu n ớc.                              D. tốt đ i đẹp đạo. 
Câu 30: Hành vi nào sau đây bị coi là hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc? 
A. Không sử d ng ngôn ngữ c a ng i dân tộc thiểu số. 
B. Ng i dân tộc thiểu số nhận nhiều chính sách u đưi c a nhà n ớc. 
C. Có tr ng dân tộc nội trú dành riêng cho học sinh dân tộc. 
D. Không chơi với bạn là ng i dân tộc thiểu số trong lớp học. 
Câu 31: Để phát triển kinh tế xã hội vùng đ ng bào dân tộc thiểu số, miền núi, năm 1998, 
Chính ph  đư thông qua ch ơng trình nào? 
A. Ch ơng trình 134.     B.Ch ơng trình 135. 
C. Ch ơng trình 136.         D. Ch ơng trình 30A. 
Câu 32: Tuyên bố nào sau đây c a Chính ph n ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa về vấn 
đề tôn giáo ngay sau ngày độc lập? 
A. Tự do  tín ng ỡng.         B. Tín ng ỡng tự do, l ơng giáo đoàn kết. 
C. Bình đẳng tôn giáo.   D. Đoàn kết l ơng giáo. 



Câu 33: Tại tr ng trung học ph  thông A, có rất nhiều học sinh ng i dân tộc thiểu số 
theo học. Trong các bui biểu diễn văn nghệ c a nhà tr ng, Ban giám hiệu nhà tr ng 
khuyến khích các em hát và múa các tiết m c về dân tộc mình. Việc làm c a Ban giám 
hiệu nhà tr ng nhằm 
A. tạo ra sự đa dạng trong các bui biểu diễn văn nghệ c a nhà tr ng. 
B. phát hiện năng khiếu c a học sinh  ng i dân tộc. 
C. bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. 
D. duy trì và phát huy văn hóa các dân tộc, tạo ra sự bình đẳng về văn hóa giữa các dân 
tộc. 
Câu 34: Biết bạn Hiền là ng i theo đạo Thiên chúa nên T ng th ng trêu chọc bạn 
Hiền, T ng còn đi nói với các bạn trong lớp đừng chơi thân với Hiền vì Hiền theo đạo. 
Nếu là bạn c a T ng, em sẽ ng xử nh  thế nào? 
A. Hùa theo bạn T ng, trêu chọc bạn Hiền. 
B. Không quan tâm, vì không phải việc c a mình. 
C. Giải thích cho T ng hiểu, bạn ấy đư vi phạm quyền bình đẳng về tín ng ỡng, tôn giáo. 
D. Báo với Ban giám hiệu nhà tr ng để kỷ luật T ng. 
Câu 35: Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV năm 2016, với suy nghĩ các đại biểu dân tộc 
thiểu số thì không đ ợc tham gia vào Quốc hội, chỉ tham gia Hội đ ng nhân nhân các cấp 
nên Minh đư gạch hết các đại biểu là ng i dân tộc thiểu số. Theo em, hành vi ca Minh 
đư 
A. vi phạm quyền tự do giữa các dân tộc.       B. thiếu hiểu biết về pháp luật. 
C. kỳ thị dân tộc.                                           D. vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 
Câu 36: Theo Ch tịch H  Chí Minh, thái độ mà các cán bộ làm công tác tôn giáo hay 
mắc phải đó là 
A. đố kỵ, hẹp hòi.                                               
B. định kiến, phân biệt đối với ng i có đạo. 
C. định kiến, hẹp hòi đối với đ ng bào có đạo.    
D. không quan tâm đối với đ ng bào có đạo. 
 

Bài 6: CÔNG DÂN V I CÁC QUY N T  DOăC ăB N 
 

I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Các quyền tự do cơ bản c a công dân:  
    a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể: 
     - Khái niệm: Là không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc 
phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ tr ờng hợp phạm tội quả tang. 
    - Nội dung: 
    + Không một ai dù ở c ơng vị nào có quyền tự ý bắt và giam giữ ng ời vì lý do không 
chính đáng hoặc nghi ngờ không có căn cứ. 
    + Các tr ờng hợp bắt giam giữ ng ời: 
      TH1: Bắt ng i chỉ tiến hành khi có quyết định c a Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, 
Toà án. 
       TH2: Bắt ng i trong tr ng hợp khẩn cấp khi thuộc một trong ba căn c  theo quy 
định c a pháp luật…  
          *Khi có căn cứ để cho rằng ng ời đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm 
trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
         * Khi có ng ời chính mắt trông thấy và xác nhận … 



          * Khi thấy ở ng ời hoặc tại chỗ ở của một ng ời nào đó có dấu vết …  
      TH3:  Bắt ng i phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 
     - ụ nghĩa: (Đọc thêm) 
     + Là quyền quan trọng nhất, liên quan đến quyền đ ợc sống, liên quan đến hoạt động 
của cơ quan nhà n ớc, mối quan hệ Nhà n ớc và công dân. 
    + Ngăn chặn hành vi bắt giam giữ ng ời trái pháp luật. 
    + Bảo về quyền con ng ời, quyền công dân trong một xã hội công bằng, văn minh. 
    b. Quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm: 
     - Khái niệm: 
     + Công dân có quyền đ ợc đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ, đ ợc bảo vệ danh 
dự và nhân phẩm. 
     + Không ai đ ợc xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của 
ng ời khác. 
    - Nội dung: 
     + Không ai đ ợc xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ của ng ời khác. 
     * Đánh ng i, hành vi hung hưn, côn đ . 
     * Giết ng i, đe doạ giết ng i, làm chết ng i. 
     + Không ai đ ợc xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm ng ời khác: Bịa ra tin xấu, nói 
xấu, xúc phạm ng i khác, hạ uy tín, gây thiệt hại về danh dự cho ng i khác. 
    - Ý nghĩa: (Đọc thêm) 
    + Quyền tự do thân thể và phẩm giá con ng ời. 
    + B ớc tiến mới trong pháp luật Việt Nam. 
    + Xác định địa vị pháp lý của công dân trong mối quan hệ Nhà n ớc và xã hội. 
    + Tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. 
    c. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân: 
     - Khái niệm: 
     + Không ai tự ý vào nhà của ng ời khác nếu không đ ợc ng ời đó đồng ý. 
     + Việc khám xét nhà phải đ ợc pháp luật cho phép. 
     + Việc khám xét nhà theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 
     - Nội dung: 
     + Về nguyên tắc, không ai đ ợc tự tiện vào chỗ ở của ng ời khác. 
     + PL cho phép khám xét chỗ ở trong tr ờng hợp:  
     * Khi có căn c  để khẳng định chỗ , địa điểm c a ng i nào đó có công c , ph ơng 
tiện, tài liệu liên quan đến v  án. 
    * Việc khám chỗ  , địa điểm c a ng i nào đó cũng đ ợc tiến hành khi cần bắt ng i 
đang bị truy nã hoặc ng i phạm tội đang lẫn trốn  đó. 
     - ụ nghĩa: (Đọc thêm) 
     + Con ng ời có đ ợc cuộc sống tự do trong một xã hội dân chủ, văn minh. 
     + Tránh mọi hành vi trái pháp luật vi phạm quyền của công dân. 
     + Công dân có cuộc sống bình yên, có điều kiện để tham gia vào đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội.   
    d. Quyền đ ợc đảm bảo an toàn bí mật th  tín, điện thoại, điện tín: 
     - Khái niệm: Th  tín, điện thoại, điện tín của cá nhân đ ợc đảm bảo an toàn và bí mật. 
Việc kiểm soát th  tín, điện thoại, điện tín của cá nhân đ ợc thực hiện trong tr ờng hợp 
pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền. 
    - Nội dung:  



     + Chỉ những ng ời có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong tr ờng 
hợp cần thiết mới đ ợc tiến hành kiểm soát th , điện thoại, điện tín của ng ời khác.  
    + Ng ời nào tự tiện bóc mở th , tiêu huỷ th , điện tín của ng ời khác thì tuỳ theo mức 
độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
     - ụ nghĩa:  
      + Điều kiện cần thiết để bảo đảm đời sống riêng t  của mỗi cá nhân trong xã hội.  
      + Công dân có một đời sống tinh thần thoải mái mà không ai đ ợc tuỳ tiện xâm phạm 
tới. 
    e. Quyền tự do ngôn luận: 
     - Khái niệm: là công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình 
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất n ớc. 
     - Nội dung:  Tự do ngôn luận có 2 hình thc: 
     + Trực tiếp: phát biểu ý kiến xây dựng tr ng, lớp, cơ quan, t  dân phố. 
     + Gián tiếp: 
     * Viết bài bày tỏ quan điểm c a mình về đ ng lối, chính sách ca Đảng, Nhà n ớc. 

ng hộ cái đúng, phê phán cái sai. 
     * Đóng góp Ủ kiến hoặc viết th  cho đại biểu quốc hội những vấn đề mình quan tâm. 
     - ụ nghĩa: 
     + Có vị trí quan trọng trong hệ thống các quyền công dân. 
     + Là cơ sở, điều kiện để công dân chủ động tích cực tham gia các hoạt động Nhà n ớc 
và xã hội. 
   2. Trách nhiệm c a Nhà n ớc và công dân trong việc bảo đảm và th c hiện các quyền tự 
do cơ bản c a công dân: 
   a. Trách nhiệm c a Nhà n ớc: (Đọc thêm) 
   b. Trách nhiệm c a công dân: 
     - Học tập, tìm hiểu pháp luật. 
     - Phê phán, đấu tranh, tố cáo hành vi trái pháp luật. 
     - Giúp đỡ cán bộ nhà n ớc thi hành đúng quyết định pháp luật. 
     - Nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác tuân thủ pháp luật. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Các quyền tự do cơ bản c a công dân đ ợc ghi nhận trong  
A. Hiến pháp và Luật                                B. quy phạm pháp luật      
C. các văn bản Luật                                   D.  Bộ luật 
Câu 2: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là không ai bị bắt, nếu 
không có quyết định c a Toà án, quyết định hoặc   
A. ký xác nhận c a Viện Kiểm sát, trừ tr ng hợp phạm tội quả tang.               
B. phê chuẩn c a Viện Kiểm sát, trừ tr ng hợp phạm tội quả tang.                
C. cam kết c a Viện Kiểm sát, trừ tr ng hợp phạm tội quả tang.                 
D. xử lý c a Viện Kiểm sát, trừ tr ng hợp phạm tội quả tang. 
Câu 3: Trong các quyền tự do cơ bản c a công dân, quyền đóng vai trò quan trọng nhất là  
A. quyền bất bất khả xâm phạm về chỗ .                
B. quyền đảm bảo an toàn và bí mật th  tín, điện thoại, điện tín.                 
C. quyền bất khả xâm phạm về thân thể.                  
D. quyền tự ngôn luận. 
Câu 4: Xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a công dân là tự tiện bắt và 
giam, giữ ng i  



A. không đúng.             B. không hợp pháp.           C. có lỗi.            D. trái pháp luật. 
Câu 5: Trong Hiến pháp và các văn bản luật  n ớc ta, quyền có vị trí quan trọng nhất và 
không thể tách r i đối với mỗi công dân là 
A. quyền tự do cơ bản.                                 B. quyền đ ợc sống.    
C. quyền đ ợc tự do.                                    D. quyền dân ch.  
Câu 6: Bất c  ai cũng có quyền bắt ng i trong tr ng hợp  
A. ng i phạm tội nghiêm trọng.                   B. ng i mới phạm tội lần đầu. 
C. ng i đang bị truy nã.                                 D. bị cáo gây khó khăn cho việc điều tra. 
Câu 7: Quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a 
công dân là loại quyền gắn liền với  c a con ng i. 
A. quyền bình đẳng c a con ng i.                 B. tự do cá nhân ca con ng i.         
C. quyền dân ch c a con ng i.                     D. quyền đ ợc sống c a con ng i. 
Câu 8: Quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a 
công dân có nghĩa là công dân có quyền đ ợc   
A. bảo đảm an toàn về tính mạng, s c khoẻ, đ ợc bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai 
đ ợc xâm phạm tới tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a ng i khác.              
B. hỗ trợ giúp đỡ về tính mạng, s c khoẻ, đ ợc bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai 
đ ợc xâm phạm tới tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a ng i khác.         
C. giữ gìn về tính mạng, s c khoẻ, đ ợc bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai đ ợc 
xâm phạm tới tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a ng i khác.                   
D. chăm sóc về tính mạng, s c khoẻ, đ ợc bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai đ ợc 
xâm phạm tới tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a ng i khác. 
Câu 9: Xâm phạm tới tính mạng, s c khoẻ c a ng i khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm   
A. bị th ơng đến tính mạng và s c khoẻ c a ng i khác.                 
B. t n hại đến tính mạng và s c khoẻ c a ng i khác.               
C. gây th ơng tích đến tính mạng và s c khoẻ c a ng i khác.                  
D. bị đau đến tính mạng và s c khoẻ c a ng i khác. 
Câu 10: Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm c a công dân đều vừa trái với   
A. chuẩn mực xã hội, vừa vi phạm pháp luật, phải bị xử lý theo pháp luật.                  
B. nghĩa v  xã hội, vừa vi phạm pháp luật, phải bị xử lý theo pháp luật.              
C. đạo đ c xã hội, vừa vi phạm pháp luật, phải bị xử lý theo pháp luật.                  
D. d  luận xã hội, vừa vi phạm pháp luật, phải bị xử lý theo pháp luật. 
Câu 11: Pháp luật quy định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a công dân là nhằm   
A. răn đe mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ ng i trái quy định c a pháp luật.                
B. ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ ng i trái quy định c a pháp luật.                
C. giáo d c mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ ng i trái quy định c a pháp luật.                  
D. xử lý mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ ng i trái quy định c a pháp luật. 
Câu 12: Trên cơ s  pháp luật, các cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền phải   
A. tôn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a cá nhân, coi đó là bảo vệ 
quyền con ng i - quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân ch, văn minh.               
B. có trách nhiệm và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a cá nhân, coi đó là 
bảo vệ quyền con ng i - quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân ch, văn minh.              
C. có nghĩa v  và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a cá nhân, coi đó là bảo 
vệ quyền con ng i - quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân ch, văn minh.                 
D. chấp hành và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a cá nhân, coi đó là bảo vệ 
quyền con ng i - quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân ch, văn minh. 



Câu 13: Trong cuộc sống, chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, s c khỏe, danh dự và 
nhân phẩm  c a ng i khác. Đ ng th i phải biết 
A. tìm hiểu quyền c a mình.                         B. đánh giá quyền c a mình.         
C. bảo vệ quyền c a mình.                             D. tôn trọng quyền c a mình. 
Câu 14: Quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm là 
quyền về  
A. thân thể và phẩm giá con ng i.                  B. tự do tinh thần và phẩm giá con ng i.              
C. bản thân và phẩm giá con ng i.                  D. tự do thân thể và phẩm giá con ng i. 
Câu 15: Bất kỳ ai, dù  c ơng vị nào cũng đều không có quyền   
A. xâm phạm đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín ca ng i khác.                  
B. đ ng chạm đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín ca ng i khác.               
C. nói xấu đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín ca ng i khác.                   
D. phê phán đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín ca ng i khác. 
Câu 16: Cơ quan không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là 
A. cơ quan điều tra các cấp.                           B. Viện kiểm sát nhân dân các cấp. 
C. Uỷ ban nhân dân.                                      D. Toà án nhân dân các cấp.  
Câu 17: Trong các quyền tự do cơ bản c a công dân thì quyền đóng vai trò quan trọng 
nhất đ ợc ghi nhận trong Hiến pháp là 
A. quyền bất khả xâm phạm về chỗ .                            
B. quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 
C. quyền đ ợc đảm bảo an toàn và bí mật th  tín, điện thoại, điện tín.                                       
D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
Câu 18: Để bắt ng i đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền và trình tự thì chúng ta cần tuân 
th  quy định khác ca pháp luật là 
A. đúng giai đoạn.        B. đúng th  t c.         C. đúng th i điểm.         D. đúng công đoạn. 
Câu 19: Trong các quyền tự do sau thì quyền tự do về thân thể c a công dân là 
A. quyền đ ợc đảm bảo an toàn và bí mật th  tín, điện thoại, điện tín.                            
B. quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 
C. quyền tự do dân ch và tự do cá nhân.                                     
D. quyền bất khả xâm phạm về chỗ .  
Câu 20: Hành vi có dấu hiệu xâm phạm đến quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về danh dự và 
nhân phẩm là 
A. bóc m  th  c a ng i khác ra đọc.                            
B. vào chỗ  c a ng i khác khi ch a đ ợc sự đ ng ý c a ng i đó. 
C. bắt ng i mà không có lỦ do chính đáng.                                     
D. vu khống cho ng i khác. 
Câu 21: Việc bắt, giam, giữ ng i phải theo đúng quy định c a pháp luật. Vì công dân có 
quyền bất khả xâm phạm về  
A. tinh thần.              B. thân thể.             C. danh dự.             D. nhân phẩm. 
Câu 22: Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm c a công dân đều vừa trái với 
A. d  luận xã hội, vừa vi phạm pháp luật.                  B. ý muốn xã hội, vừa vi phạm pháp 
luật.  
C. đạo đ c xã hội, vừa vi phạm pháp luật.                  D. chuẩn mực xã hội, vừa vi phạm 
pháp luật. 
Câu 23: Mọi việc làm xâm phạm tới tính mạng, s c khoẻ, danh dự và nhân phẩm c a 
ng i khác đều bị pháp luật   
A. trừng phạt nghiêm khắc.                                   B. xử lý nghiêm khắc.               



C. cảnh cáo nghiêm khắc.                                      D. phê phán nghiêm khắc. 
Câu 24: Chỗ  c a công dân bao gm nhà riêng  thành phố, nông thôn, căn hộ khu 
chung c  hay trong khu tập thể…, là nơi th  cúng t  tiên, là nơi sum họp, nghỉ ngơi c a 
mỗi gia đình. Đó là   
A. tài sản chung hoặc tài sản thuộc quyền sử d ng c a công dân,          
B. tài sản thừa kế hoặc tài sản thuộc quyền sử d ng c a công dân,       
C. tài sản c a mình hoặc tài sản thuộc quyền sử d ng c a công dân,          
D. tài sản riêng hoặc tài sản thuộc quyền sử d ng c a công dân, 
Câu 25: Tài sản thuộc quyền sử d ng đ ợc hiểu là 
A. tài sản thừa kế.                                                      B. tài sản chỉ đ ợc sử d ng.        
C. tài sản đ ợc ng i ta cho.                                      D. tài sản c a gia đình. 
Câu 26: Không ai đ ợc tự ý vào chỗ  ng i khác nếu không đ ợc ng i đó đ ng ý, trừ 
tr ng hợp 
A. pháp luật cho phép.                                        B. Tòa án cho phép.              
C. công an cho phép.                                           D. cảnh sát cho phép. 
Câu 27: Việc khám xét chỗ  c a công dân không đ ợc tiến hành tuỳ tiện mà phải tuân 
theo   
A. giai đoạn, trình tự do pháp luật quy định.     B. th i điểm, th  t c do pháp luật quy định.          
C. trình tự, th  t c do pháp luật quy định.       D. giai đoạn, th i điểm do pháp luật quy 
định. 
Câu 28: Những quy định c a pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ  nhằm đảm 
bảo cho công dân - con ng i có đ ợc   
A. cuộc sống bình đẳng trong một xã hội dân ch , văn minh. 
B. cuộc sống hạnh phúc trong một xã hội dân ch , văn minh. 
C. niềm vui trong một xã hội dân ch , văn minh.                                                          
D. cuộc sống tự do trong một xã hội dân ch , văn minh. 
Câu 29: Đẻ thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ , đối với chỗ  c a ng i 
khác, chúng ta phải có thái độ tôn trọng và đối với chỗ  c a mình, chúng ta phải tự biết 
A. tố cáo.                      B. ng hộ.                    C. bảo vệ.                    D. tôn trọng.  
Câu 30: Theo quy định c a pháp luật, việc cá nhân, t ch c tự tiện vào chỗ  c a ng i 
khác, tự tiện khám chỗ  c a công dân là  
A. trái pháp luật.                                                  B. vi phạm pháp luật.              
C. không đúng pháp luật.                                     D. hành vi sai trái. 
Câu 31: Th  tín, điện thoại, điện tín là ph ơng tiện sinh hoạt thuộc về đ i sống tinh thần 
c a mỗi con ng i, thuộc về bí mật  
A. riêng biệt c a mỗi cá nhân.                              B. biệt lập c a mỗi cá nhân.              
C. tách biệt c a mỗi cá nhân.                                D. đ i t  c a mỗi cá nhân.  
Câu 32: Việc kiểm soát th  tín, điện thoại, điện tín c a cá nhân đ ợc thực hiện trong 
tr ng hợp pháp luật có quy định và phải có   
A. sự yêu cầu c a cơ quan Nhà n ớc có thẩm quyền.             
B. sự bắt buộc c a cơ quan Nhà n ớc có thẩm quyền.            
C. quyết định c a cơ quan Nhà n ớc có thẩm quyền.                
D. ch ng nhận c a cơ quan Nhà n ớc có thẩm quyền. 
Câu 33: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a công dân ch yếu 
đ ợc thể hiện qua việc làm trái pháp luật nào sau đây? 
A. Bắt, giam giữ ng i trái pháp luật.                B. Đánh ng i gây th ơng tích.              



C. Khám xét nhà khi không có lệnh.                       D. Tự tiện bóc m  th  tín, điện tín c a 
ng i khác. 
Câu 34: Ng i nào tự tiện bóc, m  th , tiêu huỷ th , điện tín c a ng i khác thì tuỳ theo 
m c độ vi phạm sẽ có thể bị xử phạt vi phạm 
A. dân sự hoặc bị truy c u trách nhiệm hình sự.                                       
B. hành chính hoặc bị truy c u trách nhiệm hình sự.              
C. kỷ luật hoặc bị truy c u trách nhiệm hành chính.                                      
D. kỷ luật hoặc bị truy c u trách nhiệm dân sự. 
Câu 35: Quyền đ ợc đảm bảo an toàn và bí mật th  tín, điện thoại, điện tín là điều kiện 
cần thiết để đảm bảo  
A. đ i sống tinh thần c a mỗi cá nhân trong xã hội.                                         
B. bí mật riêng t  c a nhiều ng i trong xã hội.             
C. đ i sống riêng t  c a mỗi cá nhân trong xã hội.                                          
D. cuộc sống riêng t  c a nhiều ng i trong xã hội. 
Câu 36: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể c a công dân ch yếu 
đ ợc thể hiện qua việc làm trái pháp luật là 
A. cố Ủ đánh ng i gây th ơng tích.          B. tự ý bắt, giam, giữ ng i trái pháp luật.              
C. đe doạ đến tính mạng c a ng i khác.   D. bắt ng i theo quyết định truy nã.  
Câu 37: Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản, bảo đảm cho công 
dân có   
A. điều kiện cần thiết để ch  động và tích cực tham gia vào công việc c a Nhà n ớc và xã 
hội.      
B. quyền và nghĩa v  để ch  động và tích cực tham gia vào công việc c a Nhà n ớc và xã 
hội.  
C. lợi ích chính đáng để ch  động và tích cực tham gia vào công việc c a Nhà n ớc và xã 
hội.  
D. quyền và trách nhiệm để ch  động và tích cực tham gia vào công việc c a Nhà n ớc và 
xã hội. 
Câu 38: Công dân có quyền tự do ngôn luận có nghĩa là công dân có quyền tự do phát 
biểu ý kiến, bày tỏ   
A. chính kiến c a mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xư hội c a đất n ớc.  
B. nguyện vọng c a mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xư hội c a đất n ớc.  
C. quan điểm c a mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xư hội c a đất n ớc.  
D. kiến nghị c a mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xư hội c a đất n ớc. 
Câu 39: Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản không thể thiếu c a 
công dân trong một   
A. đất n ớc hoà bình.                                      B. xã hội văn minh.             
C. xã hội bình đẳng.                                         D. xã hội dân ch . 
Câu 40: Chỉ đ ợc khám xét nhà  c a công dân trong tr ng hợp nào d ới đây? 
A. Cần bắt ng i truy nư đang lẩn trốn  đó.              
B. Nghi ng  nhà đó lấy trộm đ  c a mình.          
C. Bát ng i không có lý do.          
D. Lấy lại đ  đư cho m ợn nh ng ng i đó đi vắng. 
Câu 41: Việc làm nào sau đây là xâm hại đến tính mạng, s c khỏe, danh dự và nhân phẩm 
c a ng i khác? 
A. Bố mẹ phê bình con cái khi con cái mắc lỗi.                                         
B. Đánh ng i gây th ơng tích.              



C. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà.                                                
D. Bắt ng i theo quyết định c a Tòa án. 
Câu 42: Nhà n ớc bảo đảm các quyền tự do cơ bản c a công dân, đ ng th i cũng đòi hỏi 
công dân thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản c a mình và   
A. tôn trọng quyền tự do cơ bản c a ng i khác.           B. kính trọng quyền tự do cơ bản 
c a ng i khác.   
C. hiểu biết quyền tự do cơ bản c a ng i khác.      D. hiểu rõ quyền tự do cơ bản c a 
ng i khác. 
Câu 43: Công dân phải học tập, tìm hiểu để nắm đ ợc các quyền tự do cơ bản c a mình, 
biết phân biệt những hành vi  
A. không đúng pháp luật.                                        B. sai trái pháp luật.              
C. hiểu biết pháp luật.                                             D. đúng pháp luật. 
Câu 44: Việc làm đúng với quy định c a pháp luật về quyền đ ợc bảo đảm an toàn và bí 
mật th  tín, điện thoại, điện tín là  
A. th  c a ng i thân thì có quyền m  ra xem khi họ đư đọc r i. 
B. th  nhặt đ ợc  bên ngoài nên đ ợc phép xem.              
C. ng i có thẩm quyền đ ợc phép kiểm tra th  tín để ph c v  công tác điều tra.            
D. đư là vợ ch ng với nhau thì đ ợc xem th  c a nhau. 
Câu 45: Trong các quyền tự do cơ bản, quyền tự do về tinh thần c a công dân là 
A. quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về s c khoẻ. 
B. quyền tự do ngôn luận.              
C. quyền đ ợc pháp luật bảo hộ về tính mạng.                                                
D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
Câu 46: Pháp luật cho phép khám xét chỗ  c a công dân trong tr ng hợp là 
A. cần bắt ng i bị tình nghi thực hiện tội phạm. 
B. cần khám nhà để tìm hàng hoá buôn lậu.              
C. cần bắt ng i đang có Ủ định thực hiện phạm tội.                                                
D. cần bắt ng i đang bị truy nã hoặc ng i phạm tội đang lẩn trốn  nhà đó. 
Câu 47: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính 
trị, kinh tế, văn hoá, xư hội c a đất n ớc là biểu hiện c a 
A. quyền tự ngôn luận c a công dân.          
B. quyền đ ợc tự do báo chí ca công dân.              
C. quyền tham gia chính trị c a công dân.                                                
D. quyền tham gia quản lỦ đất n ớc c a công dân.  
Câu 48: Những ng i đ ợc kiểm soát th  tín, điện thoại, điện tín c a ng i khác là 
A. cha mẹ có quyền kiểm soát th , điện thoại c a con cái.          
B. anh chị trong nhà có quyền nghe điện thoại c a em mình.             
C. những ng i có thẩm quyền c a pháp luật theo quy định.                                                
D. bạn bè thân thiết có thể xem tin nhắn c a nhau. 
Câu 49: Trong tr ng hợp cần thiết theo quy định c a pháp luật thì ng i có quyền ra 
lệnh bắt và giam, giữ ng i là 
A. cán bộ, công chc đang thi hành công v .          
B. cán bộ các cơ quan công an.              
C. Ch  tịch uỷ ban nhân dân các cấp.                                                
D. những ng i có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát, Toà án. 
Câu 50: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật về chỗ  c a công dân?  
A. Vào khám nhà ông An theo lệnh khám nhà ca tr ng công an huyện.  



B. Ng i ch ng nghi vợ lấy trộm tiền c a mình nên đu i vợ ra khỏi nhà.  
C. Bà mai nghi nhà bà Tú ăn trộm gà c a nhà mình nên vào nhà bà Tú để tìm kiếm.  
D. Công an nghi có tội phạm nguy hiểm đang trốn trong nhà ông Ban nên đư vào l c soát. 
Câu 51: Nhân lúc Linh - chị c a Minh đi vắng, Minh đư xem trộm tin nhắn trong điện 
thoại c a Linh, vì cho rằng mình là em nên có quyền làm nh  vậy. Hành vi c a Minh đư 
xâm phạm đến quyền nào d ới đây c a Linh? 
A. Quyền đ ợc bảo đảm bí mật cá nhân. 
B. Quyền đ ợc giữ gìn tin t c, hình ảnh c a cá nhân. 
C. Quyền đ ợc đảm bảo an toàn và bí mật th  tín, điện thoại, điện tín. 
D. Quyền đ ợc bảo đảm an toàn đ i sống tinh thần c a cá nhân. 
Câu 52: Chị Duệ thuê căn phòng c a bà Bình. Một lần chị Duệ không có nhà, bà Bình đư 
m  khóa phòng để vào kiểm tra. Bà Bình có quyền tự ý vào phòng chị Duệ khi chị Duệ 
không có nhà hay không? Vì sao? 
A. Bà Bình có quyền vào bất c  khi nào vì đây là nhà c a bà. 
B. Bà Bình có thể vào r i sau đó nói với chị Duệ. 
C. Bà Bình có thể vào không cần nói với chị Duệ vì bà chỉ xem không động vào tài sản 
c a chị Duệ. 
D. Bà Bình không có quyền vì đây là chỗ  c a ng i khác. 
 

Bài 7:  CÔNG DÂN V I CÁC QUY N DÂN CH  
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân: 
    a. Khái niệm: Là các quyền dân chủ cơ bản nhất của công dân trong lĩnh vực chính trị, 
thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa ph ơng trong 
phạm vi cả n ớc. 
    b. Nội dung: 
     - Ng ời có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân. 
     + Độ tu i: Đ  từ 18 tu i tr  lên đều có quyền bầu cử, đ  từ 21 tu i tr  lên đều có 
quyền ng cử.  
     + Một số tr ng hợp không đ ợc quyền bầu cử (4 tr ng hợp) 
     - Cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân. 
     + Nguyên tắc bầu cử: ph  thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 
     + Quyền ng cử: tự ng cử và giới thiệu ng cử. 
     - Cách thức nhân dân th c hiện quyền lực Nhà n ớc thông qua các đại biểu và cơ 
quan quyền lực nhà n ớc - cơ quan đại biểu của nhân dân. (Không dạy) 
    c. ụ nghĩa: 
     - Là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để hình thành cơ quan quản lý nhà n ớc. 
     - Nhân dân thực hiện ý chí và nguyện vọng của mình. 
     - Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà n ớc ta. 
     - Sự bình đẳng của công dân trong đời sống chính trị và quyền con ng ời - quyền công 
dân trong thực tế. 
   2. Quyền tham gia quản lý Nhà n ớc và XH: 
    a. Khái niệm: 
     - Tham gia thảo luận các công việc chung của đất n ớc trong tất cả các  lĩnh vực của 
đời sống xã hội, trong phạm vi cả n ớc và từng địa ph ơng. 



    - Quyền kiến nghị với cơ quan Nhà n ớc về xây dựng bộ máy Nhà n ớc và xây dựng, 
phát triển kinh tế - xã hội.  
    b. Nội dung: 
     - Phạm vi cả n ớc: 
     + Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng... 
     + Góp ý kiến, phản ánh những bất công, không phù hợp... 
     + Thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng. 
     - Phạm vi cơ sở: Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. 
    c. ụ nghĩa: 
     - Là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham vào hoạt động của bộ máy Nhà n ớc. 
     - Động viên, phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội.  
     - Công dân tham gia tích cực vào lĩnh vực của quản lý Nhà n ớc và xã hội; góp phần 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội làm cho đất n ớc ngày càng phát triển. 
   3. Quyền khiếu nại và tố cáo: 
    a. Khái niệm: 
     - Quyền dân chủ cơ bản của công dân đ ợc quy định trong Hiến pháp. 
     - Công cụ để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.  
     - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm 
hại. 
    b. Nội dung: 
 Khiếu nại Tố cáo 
Khái niệm   
Mục đích Là khôi ph c quyền và lợi ích 

hợp pháp ca ng i khiếu nại bị 
xâm hại. 

Là nhằm phát hiện, ngăn chặn các 
việc làm trái pháp luật, xâm hại 
đến lợi ích c a Nhà n ớc, t  ch c 
và công dân. 

Ng ời có quyền Cá nhân, t ch c. Công dân 
Ng ời có thẩm 
quyền giải quyết 

Là cơ quan, t  ch c, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
theo quy định c a Luật Khiếu 
nại, tố cáo. 

Là cơ quan, t  ch c, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết tố cáo theo 
quy định c a Luật Khiếu nại, tố 
cáo. 

Quy trình và giải 
quyết 

4 b ớc. 4 b ớc. 

   4. Trách nhiệm của Nhà n ớc và công dân: 
    a. Nhà n ớc: Không dạy. 
    b. Công dân: 
     - Sử dụng đúng đắn các quyền dân chủ của mình. 
     - Không lạm dụng quyền dân chủ để làm trái pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi 
ích hợp pháp của ng ời khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích Nhà 
n ớc và xã hội. 
 
II. H  th ng câu h i:  
Câu 1: Quyền bầu cử chỉ có khi 
A. công dân đ  16 tu i.                                       B. công dân đ  18 tu i. 
C. công dân đ  19 tu i.                                       D. công dân đ  21 tu i. 
Câu 2: Quyền thể hiện công dân tham gia quản lỦ Nhà n ớc, giám sát hoạt động c a cơ 
quan Nhà n ớc, cán bộ, công chc Nhà n ớc là 



A. quyền tự do ngôn luận.                 B. quyền tự do báo chí. 
C. quyền khiếu nại, tố cáo.              D. quyền tự do ngôn luận và quyền khiếu nại, tố cáo. 
Câu 3: Công dân thực hiện quyền tố cáo khi gặp tr ng hợp 
A. ông A xây nhà trái phép làm hỏng nhà ông B hàng xóm. 
B. anh T - nhân viên Điện lực đư tự Ủ ng ng cung cấp điện làm thiệt hại cho cơ s  sản 
xuất c a anh H. 
C. Ch  tịch UBND xã X ra quyết định ly hôn cho anh T và chị L. 
D. Ch  tịch UBND xã Y ra quyết định thu h i đất th  c  c a gia đình liệt sĩ. 
Câu 4: "Hình th c dân ch với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết 
tham gia trực tiếp quyết định công việc c a cộng đ ng, c a Nhà n ớc" là  
A. dân ch  trực tiếp.                                      B. thc dân ch gián tiếp.  
C. dân ch tập trung.                                     D. dân ch xã hội ch  nghĩa. 
Câu 5: Anh A đề nghị th  tr ng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc c a mình. 
Anh A đang thực hiện quyền gì? 
A. Quyền tố cáo.                                                   B. Quyền ng cử.  
C. Quyền bãi nại.                                                  D. Quyền khiếu nại. 
Câu 6: Quyền c a công dân đ ợc báo cho cơ quan, t  ch c, cá nhân có thẩm quyền biết 
về hành vi vi phạm pháp luật c a bất c  cơ quan, t  ch c, cá nhân nào. Đó là 
A. quyền khiếu nại.        B. quyền bầu cử.          C. quyền tố cáo.        D. quyền góp ý. 
Câu 7: Nhận định nào sau đây không đúng? 
       Dân đ ợc h ng quyền bầu cử và ng cử một cách bình đẳng, không phân biệt 
A. giới tính, dân tộc, tôn giáo.  
B. tình trạng pháp lý. 
C. trình độ văn hoá, nghề nghiệp. 
D. th i hạn c  trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ng cử 
Câu 8: Nhận định nào không đúng? 
         Khi xác định ng i không đ ợc thực hiện quyền ng cử 
A. ng i bị kh i tố dân sự. 
B. ng i đang chấp hành quyết định hình sự c a Toà án. 
C. ng i đang bị xử lý hành chính về giáo d c tại địa ph ơng. 
D. ng i đư chấp hành xong bản án hình sự nh ng ch a đ ợc xoá án. 
Câu 9: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà n ớc tr ng cầu dân ý, ta gọi 
công dân A đư thực hiện quyền dân ch nào? 
A. Quyền ng cử.                                  B. Quyền kiểm tra, giám sát.  
C. Quyền đóng góp Ủ kiến.                       D. Quyền tham gia quản lí nhà n ớc và xã hội. 
Câu 10: Nhằm khôi ph c quyền và lợi ích hợp pháp ca công dân đư bị xâm phạm đó là 
m c đích c a  
A. quyền tố cáo.      B. quyền tự do.       C. quyền dân ch.            D. quyền khiếu nại. 
Câu 11: Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích c a 
nhà n ớc, t  ch c và công dân đó là m c đích c a  
A. quyền dân ch.        B. quyền khiếu nại.     C. quyền tự do.               D. quyền tố cáo. 
Câu 12: Nhận định nào không đúng? 
           Khi xác định ng i không đ ợc thực hiện quyền bầu cử 
A. ng i đang chấp hành hình phạt tù.  
B. ng i đang bị tạm giam. 
C. ng i bị t ớc quyền bầu cử theo bản án c a Toà án. 
D. ng i mất năng lực hành vi dân sự. 



Câu 13: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử? 
A. Ph  thông.                  B. Bình đẳng.             C. Công khai.                  D. Trực tiếp. 
Câu 14: Quyền ng cử c a công dân có thể thực hiện bằng 
A. 1 con đ ng duy nhất.    B. 2 con đ ng.      C. 3 con đ ng.        D. 4 con đ ng. 
Câu 15: Trên cơ s  chính sách và pháp luật c a Nhà n ớc, nhân dân trực tiếp quyết định 
những công việc thiết thực, c  thể gắn liền với quyền và nghĩa v  nơi họ sinh sống là việc 
thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội  
A. phạm vi cả n ớc.                                                     B. phạm vi cơ s . 
C. phạm vi địa ph ơng.                                                D. phạm vi cơ s  và địa ph ơng. 
Câu 16:  phạm vi cơ s , ch  tr ơng, chính sách pháp luật là 
A. những việc phải đ ợc thông báo để dân biết và thực hiện.  
B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 
C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến tr ớc khi chính quyền xư, ph ng 
quyết định. 
D. những việc nhân dân  xư, ph ng giám sát, kiểm tra. 
Câu 17:  phạm vi cơ s , kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo c a công dân là 
A. những việc phải đ ợc thông báo để dân biết và thực hiện.  
B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 
C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến tr ớc khi chính quyền xư, ph ng 
quyết định. 
D. những việc nhân dân  xư, ph ng giám sát, kiểm tra. 
Câu 18: Đối t ợng nào sau đây có quyền tố cáo? 
A. Cá nhân.                      B. Cơ quan.                C. T  ch c.                 D. Đoàn thể. 
Câu 19: Khi công dân phát hiện cơ quan, t  ch c hoặc cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích 
c a Nhà n ớc thì họ có quyền 
A. khiếu nại.                         B. tố cáo.                   C. kiến nghị.                        D. yêu cầu. 
Câu 20: Công dân có thể tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực c a quản lỦ nhà n ớc và xã 
hội là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
B. nội dung quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
C. khái niệm quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 21: Nhân dân đ ợc thông tin đầy đ  về chính sách, pháp luật c a Nhà n ớc là một 
nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
B. nội dung quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
C. khái niệm quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 22: Qui định về ng i có quyền khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.  
B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo. 
C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 
Câu 23: Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân ch cơ bản c a công dân là một nội dung 
thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo. 
B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.  



C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 
Câu 24: Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ s  pháp lỦ để công dân thực hiện 
hiệu quả quyền công dân ca mình là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo. 
B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.  
C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 
Câu 25: "Nhà n ớc bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và quyền ng cử 
cũng chính là bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con ng i trên thực tế" là một 
nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền bầu cử, ng cử.      
B. nội dung quyền bầu cử, ng cử.  
C. khái niệm quyền bầu cử, ng cử.     
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ng cử. 
Câu 26: "Cách th c nhân dân thực hiện quyền lực nhà n ớc thông qua các đại biểu và cơ 
quan quyền lực nhà n ớc - cơ quan đại biểu nhân dân" là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền bầu cử, ng cử.      
B. nội dung quyền bầu cử, ng cử.  
C. khái niệm quyền bầu cử, ng cử.     
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ng cử. 
Câu 27: "Quyền bầu cử và quyền ng cử đ ợc thể hiện một cách khái quát là: Nhân dân 
sử d ng quyền lực nhà n ớc thông qua Quốc hội và Hội đ ng nhân dân là những cơ quan 
đại diện cho ý chí và nguyện vọng c a nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm 
tr ớc nhân dân" là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền bầu cử, ng cử.      
B. nội dung quyền bầu cử, ng cử.  
C. khái niệm quyền bầu cử, ng cử.     
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ng cử. 
Câu 28: "Qui định về ng i có quyền bầu cử và ng cử vào cơ quan đại biểu c a nhân 
dân" là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền bầu cử, ng cử.      
B. nội dung quyền bầu cử, ng cử.  
C. khái niệm quyền bầu cử, ng cử.     
D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ng cử. 
Câu 29: Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp 
ý kiến, phản ánh kịp th i với Nhà n ớc những v ớng mắc, bất cập.... là một nội dung 
thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
B. nội dung quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
C. khái niệm quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 30: Quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội là cơ s  pháp lý quan trọng để nhân 
dân tham gia vào hoạt động c a bộ máy nhà n ớc là một nội dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
B. nội dung quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
C. khái niệm quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 



D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 31: Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung ca đất n ớc là một nội 
dung thuộc 
A. Ủ nghĩa quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
B. nội dung quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
C. khái niệm quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 

        Câu 32: Quyền kiến nghị c a công dân là một nội dung thuộc  
        A. Ủ nghĩa quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội.  
        B. nội dung quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 

C. khái niệm quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 33: Trong các nguyên tắc bầu cử, không có nguyên tắc nào sau đây? 
A. Ph  thông.             B. Bình đẳng.             C. Gián tiếp.               D. Bỏ phiếu kín. 
Câu 34: Trong các nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc nào sau đây quan trọng nhất? 
A. Nguyên tắc ph  thông.                              B. Nguyên tắc bình đẳng.  
C. Nguyên tắc trực tiếp.                                 D. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. 
Câu 35: Quyền bầu cử là quyền c a 
A. cán bộ.       B. công chc.           C. công dân đ  18 tu i.          D. công dân đ  21 tu i. 
Câu 36: Quyền ng cử là quyền c a 
A. mọi công dân.                                            B. cán bộ, công chc.  
C. công dân đ  18 tu i.                                  D. công dân đ  21 tu i. 
Câu 37: Anh A đ  tu i theo quy định c a pháp luật về quyền ng cử. Hỏi anh A có mấy 
cách để ng cử vào cơ quan nhà n ớc? 
A. Hai cách.                  B. Ba cách.               C. Bốn cách.                   D. Một cách. 
Câu 38: Việc công dân thực hiện đúng đắn các quyền bầu cử và ng cử theo các nguyên 
tắc, trình tự th  t c do pháp luật quy định là thể hiện 
A. bản chất tiến bộ c a xã hội.                          B. sự phát triển c a xã hội. 
C. bản chất dân ch, tiến bộ c a nhà n ớc.          D. dân ch, công bằng c a công dân. 
Câu 39: Nhà n ớc bảo đảm cho công dân quyền tự do, dân ch chính là 
A. quyền quản lí nhà n ớc.                              B. quyền quản lí xã hội. 
C. quyền khiếu nại và tố cáo.                          D. quyền bầu cử, ng cử c a công dân. 
Câu 40: Quyền bầu cử và ng cử là quyền dân ch cơ bản c a công dân trong lĩnh vực 
A. xã hội.                   B. chính trị.                  C. đ i sống.                   D. kinh tế. 
Câu 41: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đ ng nhân 
dân các cấp. Công dân nào d ới đây đ  điều kiện đ ợc ng cử khi có ngày sinh là 
A. 21/5/1990.            B. 21/4/1991.                C. 21/5/1994.                 D. 21/5/1993. 
Câu 42: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đ ng nhân 
dân các cấp. Công dân nào d ới đây đ  điều kiện đ ợc bầu cử khi có ngày sinh là 
A. 21/5/1993.           B. 21/4/1995.                 C. 21/5/1994.                 D. 21/5/1996. 
Câu 43: Nội dung nào sau đây không đúng với quyền tham gia quản lí nhà n ớc và xã 
hội? 
A. Thảo luận vào các công việc chung ca đất n ớc trong tất cả các lĩnh vực c a đ i sống 
xã hội. 
B. Kiến nghị với các cơ quan nhà n ớc về xây dựng bộ máy nhà n ớc. 
C. Kiến nghị với các cơ quan nhà n ớc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.  
D. Tố cáo những hành vi trái pháp luật c a các cá nhân, t ch c. 



Câu 44: Nhà n ớc bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ng cử chính là 
A. quyền quản lí nhà n ớc.               B. quyền quản lí xã hội. 
C. quyền khiếu nại và tố cáo.             D. bảo đảm quyền tự do, dân ch c a công dân. 
Câu 45: Quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội đ ợc quy định trong Hiến pháp, đây 
chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện 
A. quy chế hoạt động c a chính quyền cơ s .          B. trật tự, an toàn xã hội. 
C. hình th c dân ch gián tiếp  n ớc ta.         D. hình thc dân ch trực tiếp  n ớc ta. 
Câu 46: Công dân có quyền khiếu nại trong các tr ng hợp nào d ới đây? 
A. Bị đơn đơn ph ơng chấm d t hợp đ ng lao động. 
B. Bị điều động sang công việc khác.  
C. Bị trừ l ơng khi vi phạm kỉ luật 
D. Bị bắt vì vi phạm pháp luật hình sự. 
Câu 47: Ch  thế nào có quyền khiếu nại? 
A. Mọi cá nhân, t ch c.             B. Cá nhân.         C.T ch c.        D. Toàn xã hội. 
Câu 48: Ch  thể nào có quyền tố cáo? 
A. Mọi cá nhân, t ch c.           B. Cá nhân.           C. T ch c.        D. Toàn xã hội. 
Câu 49: Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật, xâm hại tới lợi ích c a Nhà n ớc, t  
ch c và công dân là mc đích c a quyền nào d ới đây? 
A. Tố cáo.               B. Khiếu nại.                 C. Khi kiện.            D. Dân ch. 
Câu 50: Trong quá trình khiếu nại lần 2 c a công dân thì công dân có thể sử d ng hình 
th c nào sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ca mình theo quy định c a pháp 
luật? 
A. Đăng báo về v  việc khiếu nại. 
B. Gây sự và đe dọa ng i giải quyết khiếu nại. 
C. Tố cáo ng i có thẩm quyền giải quyết khiếu nại c a mình.  
D. Kh i kiện ra tòa án dân sự. 
Câu 51: Việc làm nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận? 
A. Phao tin đ n nhảm trong khu vực dân c . 
B. Tuyên truyền mê tín dị đoan. 
C. Cho đăng bài viết nhằm vu khống ng i khác. 
D. Ph  biến kinh nghiệm c a mình trong sản xuất để trao đ i, học tập. 
Câu 52: Hành vi nào sau đây thể hiện sự lạm d ng quyền tự do ngôn luận? 
A. Phát biểu ý kiến xây dựng cho cơ quan, t  ch c. 
B. Viết báo bày tỏ quan điểm c a mình về chính sách ca nhà n ớc.  
C. Quảng cáo sản phẩm ch a qua kiểm định c a nhà n ớc. 
D. Viết th  cho Đại biểu Quốc hội để đề đạt nguyện vọng c a mình. 
Câu 53: Chuyên mc nào sau đây không phải là chuyên mc trên báo chí dành cho công 
dân thực hiện quyền tự do ngôn luận? 
A. Pháp luật và đ i sống.                                 B. Diễn đàn nhân dân. 
C. Ý kiến bạn đọc.                                            D. Chuyện đ i tự kể. 
Câu 54: Chánh thanh tra các cấp, T ng thanh tra Chính ph, Th  t ớng Chính ph là 
những ng i có thẩm quyền giải quyết 
A. tố cáo.        B. khiếu nại.          C. khiếu nại, tố cáo.            D. tranh chấp hình sự. 
Câu 55: Ch  tịch y ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ tr ng, Th  tr ng cơ quan ngang bộ, 
T ng thanh tra Chính ph, Th  t ớng Chính ph là những ng i có thẩm quyền giải quyết 
D. khiếu nại, tố cáo.      B. tố cáo.             C. khiếu nại.               D. tranh chấp hình sự. 
Câu 56: Chị N bị buộc thôi việc trong th i gian đang nuôi con 7 tháng tu i. Chị N cần căn 



c  vào quyền nào ca công dân để bảo vệ mình? 
A. Quyền bình đẳng.      B. Quyền dân ch.   C. Quyền tố cáo.    D. Quyền khiếu nại. 
Câu 57: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, T đư báo ngay cho cơ quan 
công an. T đư thực hiện quyền nào ca công dân? 
A. Quyền khiếu nại.                                                             B. Quyền tố cáo. 
C. Quyền tự do ngôn luận.                                                   D. Quyền kiến nghị. 
Câu 58: Quyền tham gia quản lý Nhà n ớc và xã hội là quyền gắn liền thực hiện 
A. Hình th c dân ch trực tiếp.                     B. Hình thc dân ch gián tiếp.  
C. Hình th c dân ch tập trung.                    D. Hình thc dân ch xã hội ch  nghĩa. 
Câu 59: Quyền bầu cử c a công dân đ ợc thực hiện theo nguyên tắc nào? 
A. Ph  thông, dân ch, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 
B. Ph  thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.  
C. Ph  thông, dân ch, gián tiếp và bỏ phiếu kín. 
D. Ph  thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín. 
Câu 60: Anh A bày tỏ ý kiến c a mình về vấn đề phát triển kinh tế c a nơi mình đang 
sinh sống trong một cuộc họp Hội đ ng nhân dân. Nh  vậy, anh A đư thực hiện 
A. nghĩa v  xây dựng và bảo bệ đất n ớc. 
B. quyền tự do ngôn luận.  
C. quyền tự do báo chí. 
D. quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 61: Theo em học sinh trung học ph  thông có quyền nào sau đây? 
A. Thảo luận đóng góp Ủ kiến để xây dựng tr ng và lớp. 
B. Tự do tham gia quản lí các vấn đề c a địa ph ơng. 
C. Giải quyết khiếu nại tố cáo. 
D. Tham gia ng cử vào các cơ quan đại biểu c a nhân dân. 
Câu 62: Hoa đ ợc hợp đ ng 2 năm làm tạp v  trong một trạm y tế gần nhà, nh ng bị 
buộc thôi việc khi ch a hết th i gian trong hợp đ ng mà không rõ lí do. Theo em, Hoa cần 
phải làm đơn gì? 
A. Đơn khiếu nại.         B. Đơn tố cáo.           C. Đơn xin việc.             D. Đơn thôi việc. 
Câu 63: Thực thi quyền dân ch c a công dân tc là thực thi quyền c a ng i làm ch  
nhà n ớc và xã hội. Vậy theo em, muốn làm một ng i ch  tốt tr ớc tiên phải làm gì? 
A. Có ý th c đầy đ  về trách nhiệm làm ch .      
B. Có ý th c về quyền bầu cử và ng cử. 
C. Có ý th c tôn trọng pháp luật.                        
D. Có ý th c xây dựng và bảo vệ quyền c a mình. 
Câu 64: Bạn Hùng và ba bạn khác đi chơi  công viên, do Hùng cãi nhau với một bạn 
nam trong nhóm và dẫn đến đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an thị trấn bắt gặp và 
đ a Hùng về công an thị trấn, giam giữ tới 14h sau đó mới đ ợc thả ra, nh ng không có 
quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú Hoàng trong xóm khuyên 
bố mẹ bạn Hùng nên làm đơn gửi lên tr ng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đư 
bắt và giam giữ ng i sai quy định c a pháp luật, nh ng bố Bạn Hùng bảo rằng mình 
không có quyền trái lệnh nhà n ớc nên không đi kiện. Theo em, ý kiến c a chú Hoàng và 
bố Hùng ai đúng ai sai? Bố Hùng nên làm gì? 
A. chú Hoàng đúng - bố Hùng sai - nên làm đơn tố cáo. 
B. chú Hoàng đúng - bố Hùng sai - nên làm đơn khiếu nại. 
C. chú Hoàng sai - bố Hùng đúng - không kiện. 
D. chú Hoàng đúng - bố Hùng sai - im lặng và ch  cơ quan có thẩm quyền xử lí. 



Câu 65: Ch  tịch H  Chí Minh đư từng nói: “Nhà n ớc ta ngày nay là của tất cả ng ời 
lao động. Đã là ng ời làm chủ nhà n ớc thì phải chăm lo việc n ớc nh  chăm lo việc 
nhà”. Theo em, quyền làm ch  đó đ ợc thể hiện qua những quyền nào? 
A. Quyền đ ợc tham gia quản lí nhà n ớc và xã hội, quyền đ ợc biểu quyết và thảo luận. 
B. Quyền bầu cử và ng cử, tham gia quản lí nhà n ớc và xã hội, khiếu nại và tố cáo. 
C. Quyền đ ợc bầu cử ng cử và quyền đ ợc tham gia quản lí nhà n ớc và xã hội. 
D. Quyền đ ợc nhà n ớc bảo hộ về tính mạng, s c khỏe, nhân phẩm và danh dự. 
Câu 66: Trong tr ng hợp tại địa ph ơng X, có một sô cán bộ xã làm việc cửa quyền 
hách dịch, có hành vi tham ô tham nhũng. Theo em, ng i dân tại địa ph ơng X nên làm 
gì? 
A. Báo cảnh sát.                                  B. Im lặng để cho cơ quan nhà n ớc giải quyết. 
C. Viết đơn khiếu nại.                           D. Viết đơn tố cáo. 
Câu 67: : Hằng năm, một số Luật và Bộ luật đ ợc b  sung và thay đ i cho phù hợp với 
thực tế. Theo em, ai có quyền tham gia đóng góp Ủ kiến? 
A. Ng i có thẩm quyền.     B. Nhà nơc.       C. Mọi công dân.          D. Ng i làm luật. 
Câu 68: Ông A báo cho công an ph ng biết về việc một nhóm thanh niên th ng xuyên 
t  tập tiêm chích ma túy  địa ph ơng, ông A đư thực hiện   
A. quyền tố cáo.   B. quyền khiếu nại.   C. quyền bãi nại.    D. quyền khiếu nại và tố cáo. 
 

Bài 8:  PHÁP LUẬT V I S  PHÁT TRI N C A CÔNG DÂN 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân: 
    a. Quyền học tập c a công dân: 
      - Khái niệm:  Là mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ 
nơi nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học th ờng xuyên, học suốt đời. 
     - Nội dung: 
     + Học không hạn chế. 
     + Học bất cứ ngành nghề nào. 
     + Học th ờng xuyên, học suốt đời. 
     + Bình đẳng về cơ hội học tập. 
     b. Quyền sáng tạo c a công dân: 
      - Khái niệm:  
     + Quyền nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi suy nghĩ. 
     + Quyền đ a ra các phát minh, sáng chế. 
     + Quyền đ a ra sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất. 
     + Quyền sáng tác văn học nghệ thuật, khám phá khoa học. 
      - Nội dung: Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 
học; các tác phẩm báo chí; các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và 
tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ.   
     c. Quyền đ ợc phát triển c a công dân: 
      - Khái niệm: Quyền đ ợc sống trong môi tr ờng xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn 
tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; 
đ ợc học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá; đ ợc cung 
cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ; đ ợc khuyến khích và bồi d ỡng để phát triển tài 
năng. 
     - Nội dung: 



     + Quyền đ ợc h ởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. 
     + Quyền đ ợc khuyến khích, bồi d ỡng để phát triển tài năng. 
   2. Ý nghĩa: 
     - Là cơ sở, điều kiện để công dân phát triển toàn diện. 
     - Pháp luật quy định quyền học tập của công dân là nhằm đảm bảo công bằng xã hội 
trong giáo dục. 
   3. Trách nhiệm của Nhà n ớc và công dân: 
    a. Trách nhiệm c a Nhà n ớc: 
      - Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các 
quyền này đi vào cuộc sống mỗi ng ời dân. 
     - Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 
     - Khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 
     - Đảm bảo những điều kiện để phát triển và bồi d ỡng nhân tài cho đất n ớc. 
    b. Trách nhiệm c a công dân: 
     - Có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập đúng đắn. 
     - Có ý chí phấn đấu v ơn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất. 
     - Góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất n ớc. 
 
II. H  th ng câu h i:  
Câu 1: Quyền đ ợc khuyến khích, b i d ỡng để phát triển tài năng c a công dân thuộc 
nhóm quyền nào d ới đây? 
A. Quyền đ ợc sáng tạo.                                    B. Quyền đ ợc tham gia.  
C. Quyền đ ợc phát triển.                                  D. Quyền tác giả. 
Câu 2: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra đ ợc pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào d ới 
đây c a công dân? 
A. Quyền tác giả.                                               B. Quyền s  hữu công nghiệp. 
C. Quyền phát minh sáng chế.                           D. Quyền đ ợc phát triển. 
Câu 3: Nhận định nào d ới đây không đúng khi nói về quyền học tập c a công dân? 
A. Quyền học tập không hạn chế. 
B. Quyền học bất c  ngành, nghề nào. 
C. Quyền học th ng xuyên, học suốt đ i. 
D. Quyền học tập khi có sự đ ng ý c a các cơ quan có thẩm quyền. 
Câu 4: Chính sách miễn giảm học phí c a Nhà n ớc ta đư tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn đ ợc học tập. Điều này thể hiện 
A. công bằng xã hội trong giáo dc.                      B. bất bình đẳng trong giáo dc.  
C. định h ớng đ i mới giáo d c.                            D. ch tr ơng phát triển giáo d c. 
Câu 5: Việc m  tr ng trung học ph  thông chuyên  n ớc ta hiện nay nhằm 
A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo d c.        B. bảo đảm công bằng trong giáo dc. 
C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất n ớc.       D. b i d ỡng nhân tài cho đất n ớc. 
Câu 6: Việc cộng điểm u tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là ng i 
dân tộc thiểu số đư thể hiện quyền bình đẳng về 
A. điều kiện chăm sóc về thể chất. 
B. điều kiện học tập không hạn chế. 
C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.  
D. điều kiện h ng th  các giá trị văn hóa. 
Câu 7: Quyền sáng tạo c a công dân đ ợc pháp luật quy định là 
A. quyền s  hữu công nghiệp.                                  B. quyền đ ợc tự do thông tin. 



C. quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.                 D. tất cả các ph ơng án trên. 
Câu 8: Nội dung cơ bản c a quyền học tập c a công dân là 
A. mọi công dân đều đ ợc u tiên trong tuyển chọn vào các tr ng đại học, cao đẳng nh  
nhau. 
B. mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập.  
C. mọi công dân đều phải đóng học phí. 
D. chỉ có học sinh dân tộc thiểu số mới đ ợc cộng điểm u tiên. 
Câu 9: Quyền phát triển c a công dân đ ợc thể hiện  mấy nội dung? 
A. Một.                               B. Hai.                        C. Ba.                    D. Bốn. 
Câu 10: Nhà n ớc thực hiện công bằng xã hội trong giáo dc là để 
A. tạo điều kiện cho ai cũng đ ợc học hành. 
B. mọi công dân bình đẳng, nh ng phải có sự đ ng ý c a cơ quan có thẩm quyền. 
C. u tiên cho các dân tộc thiểu số. 
D. u tiên tìm tòi nhân tài, góp phần ph ng sự đất n ớc. 
Câu 11: ụ nào sau đây không đúng khi nói về quyền đ ợc phát triển c a công dân? 
A. Đ ợc sống trong môi tr ng xã hội và tự nhiên có lợi cho sự t n tại và phát triển về 
mọi mặt. 
B. Có m c sống đầy đ  về vật chất. 
C. Đ ợc cung cấp thông tin và chăm sóc s c khỏe. 
D. Đ ợc khuyến khích và bi d ỡng phát triển tài năng khi có sự đ ng ý c a cơ quan có 
thẩm quyền. 
Câu 12: Quyền sáng tạo c a công dân đ ợc quy định trong pháp luật, bao g m quyền tác 
giả, quyền s  hữu công nghiệp và  
A. quyền s  hữu trí tuệ.                                     B. quyền hoạt động khoa học, công nghệ. 
C. quyền sáng tác.                                             D. quyền tự do sáng tác. 
Câu 13: Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển c a công dân đ ợc quy định 
trong 
A. Hiến pháp.                                                            B. Luật giáo d c.   
C. Luật khoa học và công nghệ.                                 D. tất cả ý trên. 
Câu 14: Học bằng nhiều hình th c khác nhau,  các loại tr ng khác nhau là 
A. quyền học không hạn chế.                  
B. quyền học bất c  ngành nghề nào. 
C. quyền học th ng xuyên, học suốt đ i. 
D. quyền đ ợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 
Câu 15: Học các môn khối C để có điều kiện tr  thành chiến sĩ công an là 
A. quyền học không hạn chế. 
B. quyền học bất c  ngành nghề nào. 
C. quyền học th ng xuyên, học suốt đ i. 
D. quyền đ ợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 
Câu 16: Quyền học tập c a công dân nghĩa là 
A. mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, bất c  ngành nghề nào, có thể học 
bằng nhiều hình th c và có thể học th ng xuyên, học suốt đ i. 
B. mọi công dân đều có quyền học tập giống nhau, có thể tự do lựa chọn bất c  ngành 
nghề nào để học. 
C. mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế, đ ợc sống trong môi tr ng xã hội 
và tự nhiên có lợi cho việc học tập. 
D. mọi công dân đều đ ợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập, đ ợc tạo mọi điều kiện về 



vật chất, tinh thần để học tập, phát huy tính sáng tạo c a công dân. 
Câu 17: Những bạn có thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đ ợc u 
tiên chọn vào các tr ng đại học, điều này nói tới nội dung nào trong các nội dung sau 
đây? 
A. Công dân có quyền đ ợc khuyến khích, b i d ỡng để phát triển tài năng. 
B. Công dân đ ợc h ng đ i sống vật chất, tinh thần đầy đ  để phát triển toàn diện.  
C. Công dân đ ợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 
D. Công dân có quyền tự do trong học tập. 
Câu 18: Học tập là 
A. quyền và nghĩa v  c a công dân.                        B. nghĩa v  c a công dân. 
C. quyền c a công dân.                                           D. trách nhiệm c a công dân. 
Câu 19: Chọn câu trả l i đúng trong các câu sau đây 
        Một trong những khía cạnh nói đến quyền đ ợc phát triển c a công dân là 
A. những ng i có tài đ ợc tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.  
B. mọi công dân đều có đ i sống vật chất đầy đ . 
C. mọi công dân đều có quyền đ ợc h ng chăm sóc y tế. 
D. mọi công dân đều đ ợc h ng u đưi trong học tập để phát triển năng khiếu. 
Câu 20: Nội dung nào d ới đây thể hiện quyền học tập c a công dân? 
A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế.  
B. Mọi công dân đều đ ợc tự do nghiên cu khoa học. 
C. Mọi công dân đều đ ợc sống trong môi tr ng thuận lợi. 
D. Mọi công dân đều có quyền h ng th  thành tựu văn hóa. 
Câu 21: Nội dung nào d ới đây không đúng với quyền học tập c a công dân? 
A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế. 
B. Mọi công dân đều có quyền học bất c  ngành, nghề nào. 
C. Mọi công dân muốn đi học phải đ ợc sự đ ng ý c a cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền. 
D. Mọi công dân đều có quyền học th ng xuyên, học suốt đ i. 
Câu 22: Nội dung nào d ới đây thể hiện quyền sáng tạo c a công dân? 
A. Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo. 
B. Chỉ những ng i lao động trí óc mới có quyền sáng tạo.  
C. Mọi công dân đều có quyền sáng tạo. 
D. Chỉ những ng i đ  tu i tr ng thành mới có quyền sáng tạo. 
Câu 23: Nội dung nào d ới đây không đúng với quyền sáng tạo c a công dân? 
A. Quyền tác giả.                                                 B. Quyền s  hữu công nghiệp. 
C. Quyền sáng tác các tác phẩm văn học.           D. Quyền đ ợc chăm sóc s c khỏe. 
Câu 24: Mọi công dân đều đ ợc đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể 
hiện quyền 
A. dân ch  c a công dân.                                          B. phát triển c a công dân.  
C. sáng tạo c a công dân.                                          D. học tập c a công dân. 
Câu 25: Cơ quan nào d ới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát 
triển c a công dân? 
A. Các t  ch c xã hội.                                               B. Các t  ch c kinh tế. 
C. Các t  ch c phi chính ph.                                    D. Nhà n ớc. 
Câu 26: Công dân có thể học bằng nhiều hình th c khác nhau và  các loại hình tr ng, 
lớp khác nhau là một nội dung thuộc 
A. quyền học tập không hạn chế.                            B. quyền học bất c  ngành nghề nào. 
C. quyền học th ng xuyên, học suốt đ i.             D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 



Câu 27: Quyền nào trong các quyền d ới đây mà chỉ đ ợc Nhà n ớc khuyến khích mà 
không đ ợc bảo hộ? 
A. Quyền tác giả.                                             B. Quyền hoạt động khoa học công nghệ.  
C. Quyền sáng tạo.                                           D. Quyền s  hữu công nghiệp. 
Câu 28: An là học sinh lớp 10. An đư sáng chế thành công máy lọc n ớc bẩn thành n ớc 
sạch bằng màng trng gà. Hỏi An đư thực hiện tốt quyền nào d ới đây? 
A. Quyền tác giả.                                                          B. Quyền dân ch.  
C. Quyền sáng tạo.                                                        D. Quyền s  hữu công nghiệp. 
Câu 29: Quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là 
A. quyền nghiên cu khoa học.                                        B. quyền s  hữu trí tuệ. 
C. quyền học tập.                                                             D. quyền tác giả. 
Câu 30: Hành vi nào d ới đây xâm phạm quyền c a công dân trong hoạt động sáng tạo? 
A. H ớng dẫn học sinh Trung học nghiên cu khoa học kĩ thuật. 
B. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cu khoa học c a ng i khác.  
C. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế ph ơng tiện cắt cỏ th  công. 
D. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cu khoa học c a mình. 
Câu 31: An đỗ đại học nh ng bố An không cho đi học vì cho rằng con gái không cần phải 
học nhiều. Nếu là bạn c a An, em sẽ chọn cách ng xử nào để phù hợp với pháp luật? 
A. Khuyên bố An th ơng An cho An đi học. 
B. Nh  giáo viên ch nhiệm khuyên bố An cho An đi học. 
C. Động viện An nên nghe theo li bố. 
D. Nói chuyện với bố An rằng hành vi ca bố An là vi phạm quyền học tập c a công dân. 
Câu 32: Việc làm nào d ới đây thể hiện quyền sáng tạo c a công dân? 
A. Thu gom và phân loại rác. 
B. Thiết kế máy thu hoạch rau màu. 
C. Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ  c m dân c .  
D. Tham gia đội bóng chuyền c a xã. 
Câu 33: Hùng là học sinh lớp 10 nh ng đư xây dựng đ ợc phần mềm học môn Lịch sử 
giúp nhiều học sinh yêu thích môn Lịch sử. Trong tr ng hợp này, Hùng đư phát huy 
quyền nào d ới đây? 
A. Quyền học tập.     B. Quyền sáng tạo.    C. Quyền phát triển.    D. Quyền lao động. 
Câu 34: Quyền học tập, sáng tạo c a công dân đ ợc quy định trong 
A. Luật Giáo d c.  
B. Pháp luật. 
C. Hiến pháp, Luật Giáo d c. 
D. Hiến pháp, Luật Giáo d c và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
Câu 35: Câu nào thể hiện quyền đ ợc phát triển c a công dân? 
A. Công dân có quyền đ ợc h ng sự chăm sóc y tế. 
B. Công dân có thể học  hệ chính quy hoặc hệ dân lập.  
C. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
D. Công dân có quyền tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
Câu 36: Những học sinh giỏi, có năng khiếu đ ợc u tiên tuyển chọn vào các tr ng đại 
học. Điều này thể hiện quyền nào ca công dân? 
A. Học tập.                   B. Phát triển.                        C. Bình đẳng.          D. Sáng tạo. 
Câu 37: Nội dung nào d ới đây không đúng với quyền đ ợc phát triển? 
A. Mọi công dân đều sống trong môi tr ng thuận lợi cho sự t n tại và phát triển.  
B. Mọi công dân đều có quyền h ng m c sống đầy đ  về vật chất. 



C. Mọi công dân đều đ ợc khuyến khích, b i d ỡng để phát triển tài năng. 
D. Mọi công dân đều có thể học bất c  tr ng đại học nào theo s thích. 
Câu 38: Công dân có quyền đ ợc sống trong môi tr ng xã hội và tự nhiên có lợi cho sự 
t n tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đ c. Nội dung này thuộc quyền nào 
c a công dân? 
A. Sáng tạo.                B. Học tập.                  C. Dân ch.               D. Phát triển. 
Câu 39: Những ng i phát triển sớm về trí tuệ có quyền đ ợc học tr ớc tu i, học v ợt 
lớp, học rút ngắn th i gian so với quy định chung ca pháp luật. Điều này thể hiện quyền 
A. học tập c a công dân.                             B. sáng tạo c a công dân.               
C. phát triển c a công dân.                          D. dân ch c a công dân. 
Câu 40: Kết thúc học kỳ và cuối năm học, Tr ng trung học ph  thông A thông báo về 
kết quả học tập, rèn luyện c a học sinh. Điều này thể hiện Tr ng trung học ph  thông A 
đư đảm bảo 
A. quyền học tập c a công dân.                           B. quyền sáng tạo c a công dân. 
C. quyền đ ợc phát triển c a công dân.                D. quyền tự do c a công dân. 
Câu 41: Cậu bé Hoàng Thân quê  Tuyên Quang, khi mới 5 tu i đư đoạt giải trong cuộc 
thi Sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đ ng toàn quốc nên đư đ ợc đặc cách vào lớp 
1, r i đặc cách vào lớp 2. Điều này thể hiện 
A. quyền học tập không hạn chế c a công dân. 
B. quyền học tập và sáng tạo c a công dân. 
C. quyền học tập và quyền đ ợc phát triển c a công dân. 
D. quyền học tập tự do c a công dân. 
Câu 42: Bạn Bình đang học lớp 11. Do lực học quá yếu nên gia đình c a Bình xin cho 
bạn Bình đ ợc l u ban. Điều này thể hiện 
A. vi phạm quyền học tập c a công dân.    B. vi phạm quyền đ ợc phát triển c a công dân. 
C. đảm bảo quyền c a ng i học.            D. đảm bảo quyền tự do c a công dân. 
Câu 43: Sau khi tốt nghiệp Trung học ph  thông, bạn sẽ đ ợc cấp bằng tốt nghiệp Trung 
học ph  thông. Điều này đảm bảo 
A. quyền sáng tạo c a công dân.                           B. quyền học tập c a công dân. 
C. quyền phát triển c a công dân.                         D. quyền tự do c a công dân. 
Câu 44: Bạn Chúc  đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đư 
viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản H  Chí Minh và đ ợc chấp nhận. Điều 
này thể hiện 
A. quyền sáng tạo c a công dân.                          B. quyền phát triển c a công dân. 
C. quyền tự do c a công dân.                               D. quyền học tập c a công dân. 
Câu 45: Chị An sáng tác nhiều bài thơ và đ a lên facebook. Hành vi c a chị An thể hiện 
quyền 
A. học tập c a công dân.                                      B. sáng tạo c a công dân. 
C. phát triển c a công dân.                                   D. tự do c a công dân. 
Câu 46: Ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty cơ khí Quốc Hòa, thành phố Thái 
Bình đư chế tạo thành công tàu ngầm. Điều này thể hiện quyền 
A. học tập c a công dân.                                     B. phát triển c a công dân. 
C. sáng tạo c a công dân.                                    D. tự do c a công dân. 
Câu 47: Anh B viết bài báo trích dẫn một số nội dung c a tác giả C mà không ghi chú 
thích. Hành vi này ca anh B vi phạm 
A. quyền học tập c a công dân.                           B. quyền phát triển c a công dân. 
C. quyền tự do c a công dân.                               D. quyền sáng tạo c a công dân. 



Câu 48: Trẻ em d ới 6 tu i đ ợc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này phù hợp với 
A. quyền sáng tạo c a công dân.                         B. quyền học tập c a công dân. 
C. quyền đ ợc phát triển c a công dân.               D. quyền tự do c a công dân. 

 
Bài 9:  PHÁP LUẬT V I S  PHÁT TRI N B N V NG C AăĐ TăN C 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
   1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất n ớc: (Đọc thêm) 
   2. Một số nội dung cơ bản của pháp luật trong sự phát triển bền vững của đất n ớc:  
    a. Một số nội dung cơ bản c a pháp luật về phát triển kinh tế: 
     * Quyền tự do kinh doanh:  
     - Khái niệm: mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến 
hành hoạt động kinh doanh sau khi đ ợc cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền chứng nhận 
đăng kí kinh doanh. 
     - Biểu hiện: 
     + Lựa chọn quyết định kinh doanh mặt hàng nào. 
     + Lĩnh vực kinh doanh. 
     + Quy mô lớn hay nhỏ. 
     + Theo hình thức kinh doanh nào. 
     * Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh: 
     - Khái niệm: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho mọi đối t ợng, từng thành phần kinh tế và từng loại 
hình doanh nghiệp. 
     - Biểu hiện: 
     + Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành, 
nghề mà pháp luật không cấm. 
    + Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. 
    + Bảo vệ môi tr ờng. 
    + Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội… 
    b. Một số nội dung cơ bản c a pháp luật về phát triển về văn hóa: (Đọc thêm) 
    c.  Nội dung cơ bản c a pháp luật trong phát triển các lĩnh vực xã hội: 
     - Xóa đói, giảm nghèo: 
    + Các cơ sở kinh doanh bằng nhiều giải pháp tạo ra việc làm. 
    + Các chính sách 134, 135 của Chính phủ. 
    + Tăng nguồn vốn trợ giúp ng ời nghèo… 
     - Vấn đề dân số:  
    + Kìm chế gia tăng dân số. 
    + Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số quy định công dân thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình và sinh đẻ có kế hoạch. 
    + Xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc. 
     - Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội: 
    + Luật Phòng, chống ma túy. 
    + Luật Phòng, chống mại dâm 
     + Đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
     + Ngăn chặn, bài trừ ma túy, mại dâm, HIV/AIDS 
    d. Một số nội dung cơ bản c a pháp luật về bảo vệ môi tr ng: 
     - Pháp luật quy định các nguyên tắc về bảo vệ môi tr ng. 



     - Hoạt động bảo vệ môi tr ng: 
    + Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên. 
    + Bảo vệ môi tr ờng trong sản xuất kinh doanh. 
    + Bảo vệ môi tr ờng đô thị khu dân c . 
    + Bảo vệ môi tr ờng biển, sóng, nguồn n ớc khác. 
    + Phòng ngừa khắc phục ô nhiễm môi tr ờng. 
     - Pháp luật xác định rõ trách nhiệm c a Nhà n ớc, các t  ch c và mọi công dân trong 
bảo vệ và phát triển rừng, đ ng th i trừng trị nghiêm khắc các hành vi phá hoại rừng. 
     - Pháp luật nghiêm cấm:  
     + Các hành vi khai thác, đánh bắt nguồn tài nguyên sinh vật bằng công cụ hủy diệt. 
     + Khai thác, kinh doanh tiêu thụ thú vật, động vật quý hiếm. 
     + Chôn lấp chất độc, phóng xạ, chất thải. 
     + Thải chất thải ch a xử lý, chất nhiễm xạ có hại vào đất, vào n ớc. 
    e.  Một số nội dung cơ bản c a pháp luật về quốc phòng, an ninh: 
     - ụ nghĩa: 
    + Tăng c ờng quốc phòng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc. 
    + Bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 
    + Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vững mạnh. 
    + Giữ vững ổn định chính trị trong n ớc. 
    - PL quy định:  
    + Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt 
là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 
    + Các cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia củng cố quốc 
phòng, bảo vệ an ninh quốc gia... 
   + Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia sẽ bị xử lý nghiêm minh. 
    - Bảo vệ T  quốc là nghĩa v  thiêng liêng và quyền cao quý ca công dân. Nhà n ớc 
ban hành chế độ nghĩa v  quân sự, thực hiện giáo d c quốc phòng… 
 
II. H  th ng câu h i:  
Câu 1: Vai trò c a pháp luật đối với sự phát triển bền vững c a đất n ớc đ ợc thể hiện 
A. trong lĩnh vực văn hóa. 
B. ch  yếu trong lĩnh vực kinh tế. 
C. ch  yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi tr ng. 
D. trong tất cả các lĩnh vực c a đ i sống xã hội. 
Câu 2: Trong xu h ớng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu 
quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo h ớng 
A. năng động.           B. sáng tạo.             C. bền vững.                   D. liên tc. 
Câu 3: Những vấn đề cần đ ợc u tiên giải quyết trong quá trình h ớng tới m c tiêu phát 
triển bền vững là 
A. kinh tế, văn hóa, xư hội, môi tr ng và quốc phòng an ninh. 
B. kinh tế, văn hóa, dân số, môi tr ng và quốc phòng an ninh.  
C. kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xư hội. 
D. kinh tế, văn hóa, xư hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh. 
Câu 4: Để thực hiện chiến l ợc phát triển bền vững đất n ớc, công c , ph ơng tiện đ ợc 
xem là có vai trò ni bật nhất là 
A. văn hóa.                      B. pháp luật.                 C. tiền tệ.                D. đạo đ c. 
Câu 5: Pháp luật quy định các mc thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn c  vào 



A. uy tín c a ng i đ ng đầu doanh nghiệp. 
B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.  
C. th i gian kinh doanh ca doanh nghiệp. 
D. khả năng kinh doanh c a doanh nghiệp. 
Câu 6: Nhà n ớc sử d ng các công c ch  yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh 
doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội c a đất n ớc 
A. tỉ giá ngoại tệ.           B. thuế.                 C. lãi suất ngân hàng.             D. tín dng. 
Câu 7: Việc đ a ra các quy định về thuế, pháp luật đư tác động đến lĩnh vực 
A. môi tr ng.           B. kinh tế.         C. văn hóa.                   D. quốc phòng an ninh. 
Câu 8: Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa đ ợc xem là 
A. điều kiện.                    B. cơ s .               C. tiền đề.                        D. động lực. 
Câu 9: Vai trò c a pháp luật trong bảo vệ môi tr ng không phải là 
A. ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu c a con ng i trong quá trình khai thác, sử d ng tài 
nguyên, thiên nhiên. 
B. xác định trách nhiệm và nghĩa v  bảo vệ môi tr ng c a t  ch c, cá nhân trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 
C. điều hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế, tăng tr ng kinh tế và bảo vệ môi t ng sinh 
thái. 
D. nới lỏng các quy định đem lại hiệu quả cao về kinh tế từ các ngun thu phi pháp. 
Câu 10: Câu có nội dung đúng về bảo vệ môi tr ng là 
A.  những nơi nhiều ao, h , sông, suối không cần tiết kiệm n ớc. 
B. cải tạo h  n ớc ngọt thành h n ớc lợ nuôi tôm có giá trị kinh tế nh ng có hại cho môi 
tr ng. 
C. lấp vùng đầm lầy rộng lớn để xây dựng khu dân c  mới là làm cho môi tr ng sạch, 
đẹp. 
D. dùng nhiều phân hóa học sẽ tốt cho đất. 
Câu 11: Luật nghĩa v  quân sự quy định độ tu i gọi nhập ngũ trong th i bình theo quy 
định mới là 
A. từ 18 đến 27 tu i.                                     B. từ đ  17 tu i đến 27 tu i. 
C. từ đ  18 tu i đến hết 27 tu i.                        D. từ đ  18 tu i đến hết 25 tu i. 
Câu 12: Bảo vệ T  quốc Việt Nam là trách nhiệm c a 
A. công dân nam từ 17 tu i tr  lên.                    B. công dân nam từ 18 tu i tr  lên.  
C. công dân từ 20 tu i tr  lên.                            D. mọi công dân Việt Nam. 
Câu 13: Trong lĩnh vực kinh tế một trong những chính sách quan trọng để tạo nên sự phát 
triển bền vững lĩnh vực này là 
A. tạo ra khung pháp lí cần thiết c a hoạt động kinh doanh.  
B. thu hút vốn đầu t  n ớc ngoài. 
C. khuyến khích đẩy mạnh tiêu dùng. 
D. u tiên cho những ngành hàng, mặt hàng thiết yếu. 
Câu 14: Một đất n ớc có sự tăng tr ng liên t c và vững chắc về kinh tế là nội dung nói 
lên đất n ớc phát triển 
A. bền vững.             B. mạnh mẽ.              C. giàu mạnh.       D. hòa bình, n định. 
Câu 15: Pháp luật về phát triển văn hóa  n ớc ta 
A. khuyến khích giữ gìn mọi phong t c, tập quán ca các dân tộc. 
B. khuyến khích các t ch c, cá nhân giữ gìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.  
C. chỉ khuyến khích bảo vệ các di sản văn hóa vật thể. 
D. chỉ khuyến khích bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể. 



Câu 16: Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có 
A. Hiến pháp.                                                    B. Luật. 
C. Điều ớc quốc tế.                                         D. Văn bản quy phạm pháp luật. 
Câu 17: Ngày 20/2/1990 Việt Nam đư phê chuẩn Công ớc c a Liên Hợp Quốc về 
A. Quyền con ng i.                                        B. Quyền trẻ em. 
C. Quyền thừa kế.                                             D. Quyền dân sự. 
Câu 18: Nội dung cơ bản c a pháp luật về phát triển kinh tế là quyền 
A. phát triển văn hóa. 
B. tự do kinh doanh và nghĩa v  c a công dân trong kinh doanh.  
C. bảo vệ môi tr ng. 
D. quốc phòng, an ninh. 
Câu 19: Đối t ợng nào sau đây không có quyền tự do kinh doanh? 
A. Gia đình.        B. Ng i lao động tự do.      C. Doanh nhân.            D. Sĩ quan. 
Câu 20: Điều 33, Hiến pháp năm 2013 có nêu rõ: Mọi ng i có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành nghề mà 
A. mình thích.                                                     B. lợi nhuận cao.  
C. dễ kinh doanh.                                                D. pháp luật không cấm. 
Câu 21: M c đích cuối cùng c a hoạt động kinh doanh nhằm 
A. đóng góp cho xư hội.                              B. thể hiện đẳng cấp c a doanh nhân.  
C. sinh lợi.                                                   D. nộp thuế cho nhà n ớc. 
Câu 22: Mặt hàng nào không đ ợc phép kinh doanh theo quy định c a pháp luật Việt 
Nam? 
A. Thực phẩm ch c năng.                            B. Kinh doanh bán hàng đa cấp.  
C. Bán hàng qua mạng.                                D. Thực vật, động vật rừng quý hiếm. 
Câu 23: Một th  t c quan trọng mang tính bắt buộc khi các cá nhân tham gia vào quá 
trình kinh doanh 
A. phải có vốn.                                             B. lựa chọn đ ợc lĩnh vực kinh doanh.  
C. phải có kinh nghiệm kinh doanh.         D. phải có giấy phép kinh doanh. 
Câu 24: Ông B có giấy phép kinh doanh tạp hóa nh ng khi cơ quan thuế kiểm tra cửa 
hàng nhà ông đư lập biên bản xử phạt và tịch thu một số hàng hóa không có trong giấy 
phép đăng kỦ kinh doanh. Ông B cho rằng ông có giấy phép đăng kỦ kinh doanh và việc 
làm c a cơ quan thuế là sai luật. Vậy hành vi c a cơ quan thuế là 
A. sai luật.          B. đúng luật.            C. lạm quyền.               D. m u lợi cá nhân. 
Câu 25: Pháp luật quy định các mc thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau, 
căn c  vào 
A. ngành, nghề.                                                          B. lĩnh vực kinh doanh. 
C. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.       D. địa bàn kinh doanh. 
Câu 26: Nhà n ớc đư ban hành văn bản pháp luật nào d ới đây để phát triển kinh tế? 
A. Luật giáo d c.                                          B. Luật doanh nghiệp. 
C. Luật phòng, chống ma túy.                      D. Luật khoáng sản. 
Câu 27: Mọi công dân khi có đ  điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành 
hoạt động kinh doanh sau khi đ ợc cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền chấp nhận đăng kỦ 
kinh doanh. Đây là nội dung quyền tự do kinh doanh ca 
A. công dân.            B. t ch c.              C. Nhà n ớc.              D. Quốc hội. 
Câu 28: Những tr ng hợp nào d ới đây đ ợc thực hiện quyền tự do kinh doanh? 
A. Ng i ch a thành niên. 
B. Ng i bị mất hành vi dân sự. 



C. Ng i đang chấp hành hình phạt tù. 
D. Ng i đ  từ 30 tu i tr  lên không vi phạm pháp luật. 
Câu 29: Đâu không phải là nội dung c a pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội? 
A. Giải quyết việc làm.                                   B. Kiểm soát dân số. 
C. Chăm sóc s c khỏe.                                   D. Khuyến khích tệ nạn xã hội. 
Câu 30: Đâu không phải là nội dung c a pháp luật về phát triển bền vững c a xã hội? 
A. Phát triển kinh tế.                                          B. Phát triển văn hóa.  
C. Bảo vệ môi tr ng.                                       D. Phát triển nhà n ớc. 
Câu 31: Nội dung c a pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là phòng chống ? 
A. tệ nạn xã hội.                                         B. các thế lực thù địch.  
C. mê tín dị đoan.                                       D. phá hoại tài nguyên thiên nhiên. 
Câu 32: Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo. Đây 
chính là nội dung c a pháp luật về 
A. phát triển văn hóa.                                 B. phát triển kinh tế.  
C. bảo vệ môi tr ng.                                D. các lĩnh vực xã hội. 
Câu 33: Để giải quyết vấn đề việc làm, pháp luật khuyến khích các cơ s  kinh doanh bằng 
nhiều giải pháp, tạo ra nhiều việc làm mới cho những ng i trong độ tu i lao động. Đây 
chính là nội dung c a pháp luật về 
A. quốc phòng, an ninh.                             B. phát triển kinh tế.  
C. bảo vệ môi tr ng.                                D. các lĩnh vực xã hội. 
Câu 34: Đâu không phải là tệ nạn xã hội? 
A. Ma túy.                B. Mại dâm.                   C. C bạc.                   D. Cúng giỗ. 
Câu 35: Đâu là yếu tố kìm hãm sự phát triển c a đất n ớc? 
A. Tu i thọ giảm.                                       B. Chêch lệch giới tính.  
C. Gia đình hạnh phúc.                              D. Dân số tăng nhanh. 
Câu 36: Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội đ ợc pháp luật quy định trong luật nào 
d ới đây? 
A. Luật Hôn nhân và Gia đình.           B. Luật Phòng, chống ma túy.  
C. Luật Bảo vệ môi tr ng.                D. Luật Bảo vệ, chăm sóc s c khỏe nhân dân. 
Câu 37: Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế gia tăng dân số là những nội 
dung cơ bản c a pháp luật về phát triển các lĩnh vực 
A. xã hội.             B. văn hóa.                  C. chính trị.                  D. đối ngoại. 
Câu 38: Pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội quy định nội dung nào sau đây 
A. phòng, chống tệ nạn xã hội.                      B. phòng, chống thiên tai. 
C. bảo vệ di sản văn hóa.                               D. bảo vệ môi tr ng. 
Câu 39: Nhà n ớc sử d ng biện pháp cho vay vốn u đưi để kinh doanh nhằm 
A. giảm thiểu sự gia tăng dân số.                   B. thực hiện xóa đói giảm nghèo.  
C. bảo vệ môi tr ng.                                         D. bảo vệ an ninh quốc phòng. 
Câu 40: Vấn đề nào d ới đây cần tất cả các n ớc cùng cam kết thực hiện thì mới có thể 
đ ợc giải quyết triệt để? 
A. Phát hiện sự sống ngoài vũ tr .                            B. Vấn đề dân số trẻ. 
C. Chống ô nhiễm môi tr ng.                                 D. Đô thị hóa và việc làm. 
Câu 41: Để thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi tr ng n ớc ta sẽ kết hợp chặt 
chẽ hợp lý và hài hòa giữa phát triển 
A. khoa học - công nghệ với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng.  
B. kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng. 
C. du lịch với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng. 



D. giáo d c - đào tạo với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng. 
Câu 42: Để thực hiện m c tiêu c a chính sách tài nguyên và bảo vệ môi tr ng chúng ta 
cần có những biện pháp nào? 
A. Gắn lợi ích và quyền. 
B. Gắn trách nhiệm và nghĩa v . 
C. Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo; có biện pháp bảo vệ môi tr ng.  
D. Xử lí kịp th i. 
Câu 43: Mọi tài nguyên đ a vào sử d ng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm m c 
đích gì? 
A. Ngăn chặn tình trạng huỷ hoại đang diễn ra nghiêm trọng. 
B. Sử d ng tiết kiệm tài nguyên. 
C. Hạn chế việc sử d ng để cho phát triển bền vững. 
D. Sử d ng hợp lí, ngăn chặn khai thác bừa bãi, chống xu h ớng chạy theo lợi ích tr ớc 
mắt. 
Câu 44: Sau bữa tr a  b  biển Đ  Sơn, bạn A đư gom rác r i v t xuống biển cho nhanh. 
Hành vi c a bạn A là vi phạm hoạt động về 
A. bảo vệ môi tr ng biển.                B. bảo vệ môi tr ng khu dân c  gần biển.  
C. bảo vệ các ngun n ớc.                 D. phc h i môi tr ng. 
Câu 45: Đâu không phải là biện pháp hiệu quả để giữ cho môi tr ng trong sạch? 
A. Các nhà máy phải có hệ thống xử lí chất gây ô nhiễm.  
B. Thu gom, xử lí tốt rác thải sinh hoạt. 
C. Mỗi ng i phải chấp hành tốt luật bảo vệ môi tr ng. 
D. Ng i bình luận về chính sách môi tr ng c a Nhà n ớc. 
Câu 46: Trong bảo vệ môi tr ng, việc làm nào sau đây có tầm quan trọng đặc biệt? 
A. Bảo vệ môi tr ng n ớc.                     B. Bảo vệ môi tr ng không khí. 
C. Bảo vệ môi tr ng đất.                         D. Bảo vệ rừng. 
Câu 47: Cách xử lí rác nào sau đây có thể hạn chế gây ô nhiễm môi tr ng nhất? 
A. Đốt và xả khí lên cao.                          B. Chôn sâu. 
C. Đ  tập trung vào bãi rác.                      D. Phân loại và tái chế. 
Câu 48: Vấn đề nào d ới đây đ ợc đặc biệt chú ý  n ớc ta do tác động lâu dài ca nó 
đối với chất l ợng cuộc sống và phát triển bền vững? 
A. Phát triển đô thị.                               
B. Phát triển chăn nuôi gia đình. 
C. Giáo dc môi tr ng cho thế hệ trẻ. 
D. Giáo d c và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ. 
Câu 49: Theo pháp luật về bảo vệ môi tr ng thì mọi tài nguyên đ a vào sử d ng đều 
phải 
A. nộp thuế hoặc trả tiền thuê.                         B. khai thác triệt để, mạnh mẽ. 
C. giao cho ch đầu t  n ớc ngoài.                  D. do nhân dân khai thác và sử d ng. 
Câu 50: Tham gia cng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm v  c a ai? 
A. Cán bộ, chiến sĩ quân đội.                                   B. Cán bộ, chiến sĩ công an. 
C. Công dân đ  18 tu i tr  lên.                                D. Mọi công dân Việt Nam. 
Câu 51: Trên đ ng đi học về, A thấy một nhóm thanh niên mua bán trái phép chất ma 
túy và cùng nhau ngi tiêm chích. A đư quay lại vào điện thoại c a mình và mang lên 
công an ph ng tố cáo hành động c a nhóm đối t ợng trên. Việc làm c a A nhằm m c 
đích gì? 
A. Bảo vệ pháp luật.                                          B. Bảo vệ Hiến pháp.  



C. Bảo vệ chính trị.                                           D. Bảo đảm quốc phòng an ninh. 
Câu 52: Văn bản pháp luật nào d ới đây quy định về quốc phòng, an ninh? 
A. Luật nghĩa v  quân sự.                                B. Luật bảo vệ đê điều. 
C. Luật bảo vệ môi tr ng.                              D. Luật di sản văn hóa. 
Câu 53: Bảo vệ t  quốc là nghĩa v  thiêng liêng và cao quý ca ai sau đây? 
A. T  ch c.                B. Công dân.               C. Cộng đ ng.            D. Xã hội.  
Câu 54: Bảo vệ ch  quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh th  là nội dung cơ bản c a pháp luật 
về 
A. phát triển kinh tế.                                       B. phát triển các lĩnh vực xã hội. 
C. bảo vệ môi tr ng.                                      D. quốc phòng an ninh. 
Câu 55: Pháp luật về quốc phòng an ninh quy định nội dung nào sau đây? 
A. Bảo vệ vững chắc t  quốc.                              B. Phòng, chống thiên tai. 
C. Bảo vệ di sản văn hóa.                                    D. Bảo vệ môi tr ng. 

 
Bài 10:  PHÁP LUẬT V I HOÀ BÌNH VÀ S  PHÁT TRI N TI N B  C A 

NHÂN LO I  
(Đọc thêm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG DÂN L P 11 
Ph n I:  CÔNG DÂN V I KINH T  

Bài 1:     CÔNG DÂN V I S  PHÁT TRI N KINH T  
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
 1. Sản xuất của cải vật chất:  
 a. Thế nào là sản xuất c a cải vật chất? Là sự tác động của con ng ời vào tự nhiên, biến 
đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. 
b. Vai trò c a sản xuất c a cải vật chất: 
- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của tồn tại xã hội. 
- Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. 
2.  Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất: 



Mối quan hệ giữa 3 yếu tố c a quá trình sản xuất:  S c lao động -> T  liệu lao động -> đối 
t ợng lao động  => sản phẩm. 
* Sức lao động: 
Các yếu tố hợp thành sc lao động. 
                                            Thể lực 
- S c lao động  
                                            Trí lực 
- Lao động: Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ng ời nhằm tạo ra các sản 
phẩm phục vụ các nhu cầu cho đời sống con ng ời. 
* Đối t ợng lao động: 
                                                  Có sẵn trong tự nhiên  
Đối t ợng lao động:  
                                                  Qua tác động c a lao động 
* T  liệu lao động:  
                                              Công c lao động 
T  liệu lao động:                   Hệ thống bình cha 
                                               Kết cấu hạ tầng 
=> Nhìn vào kết quả sản xuất, có 2 yếu tố kết tinh trong sản phẩm đó là: 
T  liệu lao động + đối t ợng lao động = t  liệu sản xuất. 
=> S c lao động + T  liệu sản xuất = Sản phẩm 
3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội: 
a. Phát triển kinh tế: Là sự tăng tr ởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ 
và công bằng xã hội. (Sự phát triển kinh tế đòi hỏi phải đạt 3 nội dung). 
                                              Tăng tr ng kinh tế 
Phát triển kinh tế                  Cơ cấu kinh tế hợp lý 
                                              Công bằng xã hội 
=> Phát triển kinh tế có quan hệ biện chứng với tăng tr ởng kinh tế và công bằng xã hội. 
Vì tăng tr ởng kinh tế cao tạo điều kiện giải quyết công bằng xã hội, khi công bằng xã hội 
đ ợc đảm bảo sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế. 
b. Phát triển kinh tế có Ủ nghĩa nh  thế nào với mỗi cá nhân, gia đình và xư hội? 
- Đối với cá nhân: Tạo điều kiện cho mỗi ng ời có việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống 
ấm no, có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, tăng tuổi thọ ... 
- Đối với gia đình: Là cơ sở để gia đình thực hiện tốt các chức năng của gia đình: 
+ Ch c năng kinh tế 
+ Ch c năng sinh sản 
+ Ch c năng chăm sóc và giáo d c 
+ Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc... 
- Đối với xã hội: 
+ Tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất l ợng cuộc sống của nhân dân đ ợc 
cải thiện. 
+ Giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp. 
+ Là tiền đề phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác của xã hội... 
+ Củng cố an ninh quốc phòng. 
+ Là điều kiện để khắc phục sự tụt hậu xã hội về kinh tế so với các n ớc tiên tiến trên 
thế giới. 
 
II. H  th ng câu h i: 



Câu 1: Sản xuất c a cải vật chất giữ vai trò là 
A. động lực thúc đẩy xã hội phát triển.                   B. nền tảng c a xã hội loài ng i. 
C. cơ s  cho sự t n tại và phát triển c a xã hội.     D. cơ s  cho sự t n tại c a Nhà n ớc.               
Câu 2: Xét đến cùng, sự vận động và phát triển c a toàn bộ mọi mặt đ i sống xã hội là do 
A. con ng i quyết định.                                           B. sản xuất vật chất quyết định. 
C. Nhà n ớc chi phối.                                                D. nhu cầu c a con ng i quyết định. 
Câu 3: Thông qua hoạt động sản xuất c a cải vật chất, con ng i ngày càng  
A. có nhiều c a cải hơn.                                          B. sống sung s ớng, văn minh hơn. 
C. đ ợc nâng cao trình độ.                                      D. đ ợc hoàn thiện và phát triển toàn diện. 
Câu 4: S c lao động, đối t ợng lao động và t  liệu lao động là những yếu tố cơ bản c a 
A. mọi quá trình sản xuất.                                          B. mọi t  liệu sản xuất. 
C. mọi xã hội.                                                            D. mỗi quốc gia. 
Câu 5: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần c a con ng i đ ợc vận d ng vào 
quá trình sản xuất đ ợc gọi là 
A. lao động.    B. năng lực lao động.    C. sc lao động.   D. năng lực c a ng i lao động. 
Câu 6: Hoạt động nào sau đây đ ợc coi là lao động? 
A. Anh B đang xây nhà.                                            B. Ong đang xây t .  
C. Hùng đang nghe nhạc.                                          D. Chim tha m i về t . 
Câu 7: Những yếu tố c a tự nhiên mà lao động c a con ng i tác động vào nhằm biến đ i 
nó cho phù hợp với m c đích c a con ng i đ ợc gọi là 
A. sản phẩm lao động.                                              B. đối t ợng lao động.  
C. m c đích c a lao động.                                        D. mc tiêu c a lao động. 
Câu 8: Tất cả các loại đối t ợng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều 
A. có sự tác động c a con ng i.                             B. có những công dng nhất định. 
C. có ngun gốc từ tự nhiên.                                    D. do con ng i sáng tạo ra. 
Câu 9: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm v  truyền dẫn sự tác động c a con 
ng i lên đối t ợng lao động, nhằm biến đ i đối t ợng lao động thành sản phẩm thoả mãn 
nhu cầu c a con ng i đ ợc gọi là 
A. đối t ợng lao động.                                               B. công c  lao động.  
C. ph ơng tiện lao động.                                            D. t  liệu lao động. 
Câu 10: Trong các yếu tố cấu thành t  liệu lao động, yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là 
A. công c  sản xuất.                                                 B. hệ thống bình cha.  
C. kết cấu hạ tầng c a sản xuất.                               D. máy móc, kĩ thuật, công nghệ. 
Câu 11: Theo C. Mác, chúng ta có thể dựa vào đâu để phân biệt các th i đại kinh tế khác 
nhau trong lịch sử? 
A. Đối t ợng lao động.                                            B. Sản phẩm lao động.     
C. Ng i lao động.                                                  D. T  liệu lao động. 
Câu 12: Đối t ợng lao động và t  liệu lao động kết hợp lại thành 
A. ph ơng th c sản xuất.                                         B. lực l ợng sản xuất.  
C. quá trình sản xuất.                                               D. t  liệu sản xuất. 
Câu 13: Trong các yếu tố cơ bản c a quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và 
quyết định nhất là 
A. s c lao động.     B. t  liệu lao động.      C. đối t ợng lao động.      D. công c lao động. 
Câu 14: Muốn thúc đẩy sự phát triển c a sản xuất thì tr ớc tiên phải chăm lo đầu t  phát triển 
A. ngu n tài chính.                                                  B. ngun tài nguyên thiên nhiên. 
C. ngu n lực con ng i.                                          D. giáo dc và đào tạo. 
Câu 15: Sự tăng tr ng kinh tế là biểu hiện c a sự 



A. phát triển kinh tế.                                               B. tiến bộ và công bằng xã hội. 
C. phát triển xã hội.                                                D. phát triển bền vững. 
Câu 16: Sự tăng lên về số l ợng, chất l ợng sản phẩm và các yếu tố c a quá trình sản 
xuất ra nó đ ợc gọi là 
A. phát triển kinh tế.                                              B. tăng tr ng kinh tế.  
C. phát triển kinh tế bền vững.                              D. tăng tr ng kinh tế bền vững. 
Câu 17: Sự tăng tr ng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ sẽ đảm bảo cho sự 
A. phát triển kinh tế bền vững.                              B. phát triển kinh tế diễn ra mạnh mẽ.  
C. tăng tr ng kinh tế bền vững.                           D. phát triển lành mạnh c a xã hội. 
Câu 18: T ng thể mối quan hệ hữu cơ, ph  thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và 
trình độ giữa các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế đ ợc gọi là 
A. cơ chế kinh tế.                                                   B. cơ chế kinh tế hợp lí.   
C. cơ cấu kinh tế.                                                   D. cơ cấu kinh tế hợp lí. 
Câu 19: Trong các cơ cấu kinh tế c a nền kinh tế, cơ cấu kinh tế quan trọng nhất là 
A. cơ cấu thành phần.         B. cơ cấu vùng.       C. cơ cấu lãnh th .        D. cơ cấu ngành. 
Câu 20: Kinh tế tăng tr ng nhanh đẩy mạnh sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội, môi 
tr ng sinh thái bị tàn phá,... đó là 
A. sự phát triển kinh tế không triệt để.                  B. sự phát triển không bền vững.  
C. mặt trái c a sự phát triển kinh tế.                      D. hậu quả sự phát triển kinh tế. 
 

Bài 2:     HÀNG HOÁ - TI N T  - THỊ TR NG 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Hàng hóa: 
   a.  Hàng hoá là gì? 
    - Sơ đồ 3 điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá: 
                  Sản phẩm do lao động tạo ra. 
                  Có công dng nhất định. 
                  Thông qua trao đ i mua, bán. 
         => Sản phẩm chỉ tr  thành hàng hoá khi có đ  3 điều kiện trên. 
    - Hàng hoá là sản phẩm của lao độngcó thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con 
ng ời thông qua trao đổi mua - bán. 
    - Hàng hoá có 2 dạng: Hàng hoá vật thể (hữu hình) và hàng hoá phi vật thể (hàng hoá 
dịch v ). 
   b. Thuộc tính c a hàng hoá: 
    - Giá trị sử dụng: Là công dng c a sản phẩm có thể  thoả mãn nhu cầu nào đó c a con 
ng i. 
    - Giá trị hàng hoá:  
     + Là lao động c a ng i sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. 
     + Biểu hiện c a giá trị hàng hoá là giá trị trao đ i. (Giá trị trao đ i là một quan hệ về số  
l ợng, hay tỉ lệ trao đ i giữa các hàng hoá có giá trị sử d ng khác nhau.) 
  2. Tiền tệ: 
   a. Ngu n gốc và bản chất c a tiền tệ: 
    - Tiền tệ xuất hiện là kết quả c a quá trình phát triển lâu dài ca sản xuất, trao đ i hàng 
hoá và các hình thái giá trị. 
     - Bản chất của tiền tệ: 



     + Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt đ ợc tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả hàng 
hoá, là sự thể hiện chung ca giá trị. 
     + Tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những ng i sản xuất hàng hoá. 
    b.  Các chc năng c a tiền tệ: 
    - Th ớc đo giá trị: Tiền tệ dùng để đo l ng và biểu hiện giá trị c a hàng hoá. Giá trị 
c a hàng hoá đ ợc biểu hiện bằng 1 l ợng tiền nhất định, đ ợc gọi là giá cả. 
    - Ph ơng tiện l u thông: Tiền có vai trò môi giới trong quá trình l u thông hàng hoá. 
    - Ph ơng tiện cất trữ: là tiền tệ rút khỏi l u thông đ ợc cất trữ để khi cần đem ra mua 
hàng. Nh ng làm đ ợc ch c năng này tiền phải đ  giá trị. 
    - Ph ơng tiện thanh toán: Tiền đ ợc dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. 
    - Tiền tệ thế giới:  Khi tiền có ch c năng tiền tệ thế giới đó là khi trao đ i hàng hoá v ợt  
ra khỏi biên giới quốc gia. 
   c. Quy luật l u thông tiền tệ: (Không học) 
  3. Thị tr ờng: 
   a. Thị tr ng là gì? là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động 
qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số l ợng hàng hóa, dịch vụ. 
   b.  Các chc năng cơ bản c a thị tr ng: 
   - Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 
   - Chức năng thông tin. 
   - Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Hàng hoá là sản phẩm c a lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó c a con  
ng i thông qua 
A. sản xuất, tiêu dùng.                                        B. trao đ i mua - bán.  
C. phân phối, sử d ng.                                        D. quá trình l u thông. 
Câu 2: Sản phẩm c a lao động chỉ mang hình thái hàng hoá khi nó là đối t ợng 
A. có giá trị sử d ng.                                          B. đ ợc xã hội thừa nhận.  
C. mua - bán trên thị tr ng.                             D. đ ợc đ a ra để bán trên thị tr ng. 
Câu 3: Tua tham quan Huế - Đà Nẵng - Hội An là loại hàng hoá 
A.  dạng vật thể.             B. hữu hình.              C. không xác định.               D. dịch v . 
Câu 4: Nhà đất đ ợc giao bán trên các sàn giao dịch bất động sản là loại hoàng hoá 
A. dịch v .                        B. phi vật thể.            C. hữu hình.                    D. bất động sản. 
Câu 5: Chính công dng c a sản phẩm làm cho hàng hoá có 
A. giá trị.           B. giá trị sử d ng.          C. giá trị trao đ i.          D. giá trị trên thị tr ng. 
Câu 6: Cùng với sự phát triển c a nền sản xuất, sự tiến bộ c a khoa học - kĩ thuật, công 
d ng c a hàng hoá đ ợc phát hiện dần và 
A. không ngừng đ ợc khẳng định.                          B. ngày càng đa dạng, phong phú.  
C. ngày càng tr nên tinh vi.                                  D. không ngừng đ ợc hoàn thiện. 
Câu 7: Hàng hoá có những thuộc tính nào? 
A. Giá trị và giá trị trao đ i.                                   B. Giá trị trao đ i và giá trị cá biệt. 
C. Giá trị và giá trị sử d ng.                                   D. Giá trị sử d ng và giá trị cá biệt. 
Câu 8: Giá trị c a hàng hoá đ ợc biểu hiện thông qua 
A. giá trị sử d ng c a nó.                                       B. công dng c a nó.  
C. giá trị cá biệt c a nó.                                         D. giá trị trao đ i c a nó. 
Câu 9: Giá trị trao đ i là một quan hệ về số l ợng, hay tỉ lệ trao đ i giữa các hàng hoá có 
giá trị sử d ng 



A. khác nhau.                     B. giống nhau.                C. ngang nhau.              D. bằng nhau. 
Câu 10:  Lao động xã hội c a ng i sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá đ ợc gọi là 
A. giá trị c a hàng hoá.                                          B. th i gian lao động xã hội cần thiết.  
C. tính có ích ca hàng hoá.                                   D. thi gian lao động cá biệt. 
Câu 11: Trong nền kinh tế hàng hoá, giá trị c a hàng hoá chỉ đ ợc tính đến khi hàng hoá đó 
A. đư đ ợc sản xuất ra.                                           B. đ ợc đem ra trao đ i.  
C. đư đ ợc bán cho ng i mua.                              D. đ ợc đem ra tiêu dùng. 
Câu 12: Tiền tệ có mấy ch c năng? 
A. Ba ch c năng.         B. Bốn ch c năng.       C. Năm ch c năng.       D. Sáu chc năng. 
Câu 13: Nông dân A bán hai con bò đ ợc 16 triệu đ ng, ông dùng số tiền đó để mua 10 con 
dê. Trong tr ng hợp này, chc năng nào c a tiền tệ đư đ ợc thực hiện? 
A. Th ớc đo giá trị.                                                       B. Ph ơng tiện l u thông.  
C. Ph ơng tiện cất trữ.                                                   D. Ph ơng tiện thanh toán. 
Câu 14: Vợ ch ng ông B có 500 triệu đ ng. Tháng tr ớc, vợ ch ng ông đư quyết định đ i 
toàn bộ số tiền đó ra đôla để cất giữ phòng khi tui già cần đến. Trong tr ng hợp này, 
ch c năng nào c a tiền tệ đư đ ợc thực hiện? 
A. Th ớc đo giá trị.                                                       B. Ph ơng tiện l u thông.  
C. Ph ơng tiện cất trữ.                                                  D. Ph ơng tiện thanh toán. 
Câu 15: Vợ ch ng chị C đư trả cho Công ti địa ốc X 800 triệu đ ng để mua một căn hộ 
trong khu đô thị Y. Trong tr ng hợp này, chc năng nào c a tiền tệ đư đ ợc thực hiện? 
A. Th ớc đo giá trị.                                                       B. Ph ơng tiện l u thông.  
C. Ph ơng tiện cất trữ.                                                   D. Ph ơng tiện thanh toán. 
Câu 16: Giá cả c a đ ng tiền n ớc này đ ợc tính bằng đ ng tiền c a n ớc khác đ ợc gọi là 
A. mệnh giá.             B. giá niêm yết.               C. chỉ số hối đoái.            D. tỉ giá hối đoái. 
Câu 17: Khi trao đ i hàng hoá v ợt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm ch c năng 
A. ph ơng tiện l u thông.                                              B. ph ơng tiện thanh toán.  
C. tiền tệ thế giới.                                                           D. giao dịch quốc tế. 
Câu 18: Sự phát triển các chc năng c a tiền tệ phản ánh sự phát triển c a 
A. sản xuất và l u thông hàng hoá.                         B. l ợng hàng hoá đ ợc sản xuất.  
C. l ợng vàng đ ợc dự trữ.                                      D. l ợng ngoại tệ do Nhà n ớc nắm giữ. 
Câu 19: Lĩnh vực trao đ i, mua bán mà  đó các ch  thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau 
để xác định giá cả và số l ợng hàng hoá, dịch v  đ ợc gọi là 
A. sàn giao dịch.           B. thị tr ng ch ng khoán.              C. chợ.              D. thị tr ng. 
Câu 20: Các nhân tố cơ bản c a thị tr ng là 
A. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.                                    B. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.  
C. tiền tệ, ng i mua, ng i bán.                          D. hàng hoá, tiền tệ, ng i mua, ng i bán. 
Câu 21: Thị tr ng có mấy ch c năng cơ bản? 
A. Hai ch c năng.         B. Ba chc năng.          C. Bốn ch c năng.     D. Năm ch c năng. 
Câu 22: Thông qua thị tr ng, giá trị sử d ng và giá trị c a hàng hoá đ ợc 
A. thông qua.                B. thực hiện.                 C. phản ánh.                D. biểu hiện. 
Câu 23: Bên cạnh ch c năng thừa nhận và ch c năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế 
sản xuất và tiêu dùng, thị tr ng còn có chc năng 
A. thực hiện.                  B. kiểm tra.                  C. mua - bán.              D. thông tin. 
Câu 24: L u thông tiền tệ do   
A. l ợng hàng hoá quyết định.                            B. ngân hàng Nhà n ớc quyết định.  
C. Bộ Tài chính quyết định.                                D. l u thông hàng hoá quyết định. 



Câu 25: Hàng hoá có đ ợc thị tr ng thừa nhận hay không sẽ thể hiện thông qua số l ợng 
hàng hoá 
A. đ ợc bày bán.                                                  B. đ ợc tăng giá bán.  
C. không bán đ ợc.                                              D. đ ợc tiêu th  nhiều hay ít. 
 

Bài 3:  QUY LUẬT GIÁ TR Ị TRONG S N XU TăVĨăL UăTHÔNGăHĨNGăHÓA 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Nội dung của quy luật giá trị:  
   a. Quy luật giá trị: Là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa và sự trao đổi hàng  
hóa. 
   b. Nội dung quy luật giá trị:  
     Sản xuất và l u thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết  
để sản xuất ra hàng hóa.  
    - Biểu hiện của quy luật giá trị trong sản xuất: 
    + Đối với một hàng hóa:  
     * Thời gian lao động cá biệt = thời gian lao động xã hội => có lãi trung bình. 
     * Thời gian lao động cá biệt < thời gian lao động xã hội => có lãi cao.  
     * Thời gian lao động cá biệt > thời gian lao động xã hội => b ị lỗ. 
    + Đối với t ng số hàng hóa:  
     * Tổng thời gian lao động cá biệt = tổng thời gian lao động xã hội cần thiết => phù 
hợp quy luật giá trị, cân đối và ổn định thị tr ờng. 
    * Tổng thời gian lao động cá biệt > tổng thời gian lao động xã hội cần thiết => thừa 
hàng hoá. 
    * Tổng thời gian lao động cá biệt < tổng thời gian lao động xã hội cần thiết => thiếu 
hàng hoá. 
    - Biểu hiện của quy luật giá trị trong l u thông hàng hóa: 
    + Đối với một hàng hóa: Giá cả hàng hoá bao giờ cũng vận động xoay quanh trục giá 
trị hàng hoá hay xoay quanh trục thời gian lao động xã hội cần thiết. 
    + Đối với t ng hàng hóa và trên toàn xã hội: Quy luật giá trị yêu cầu -> tổng giá cả 
hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa đ ợc tạo ra trong quá trình sản 
xuất. 
  2.  Tác động của quy luật giá trị: 
    - Điều tiết sản xuất và l u thông hàng hóa. 
    - Kích thích lực l ợng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. 
    - Phân hóa giàu - nghèo giữa những ng i sản xuất hàng hóa. 
    * Tác động c a quy luật giá trị có 2 mặt: 
    + Tích cực: Thúc đẩy lực l ợng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động -> 
kinh tế hàng hoá phát triển. 
    + Hạn chế: Có sự phân hoá giàu - nghèo. 
    => Kìm hãm, cản trở sự phát triển của kinh tế hàng hoá. 
  3. Vận dụng quy luật giá trị:  
   a. Về phía Nhà n ớc:     
    - Đổi mới nền kinh tế n ớc ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị 
tr ờng định h ớng XHCN. 
    - Ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế để thúc đẩy phát triển sản xuất 
và l u thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân ở n ớc ta. 



    - Thực thi chính sách xã hội và sử dụng thực lực kinh tế Nhà n ớc để điều tiết thị 
tr ờng nhằm hạn chế sự phân hóa giàu - nghèo cùng những tiêu cực xã hội khác hiện nay. 
   b. Về phía công dân: 
    - Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận. 
    - Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với 
nhu cầu. 
    - Đổi mới kỹ thuật - công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất  
l ợng hàng hóa và năng suất lao động tăng lên. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Quy luật giá trị phát huy tác dng c a nó thông qua yếu tố nào? 
A. Quan hệ cung cầu.                                           B. Giá trị thặng d .     
C. Giá cả thị tr ng.                                             D. Giá trị sử d ng. 
Câu 2: Sự điều hoà, phân b các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế đ ợc  
gọi là 
A. tuần hoàn t  bản.                                                 B. chu chuyển t  bản. 
C. điều tiết sản xuất.                                                 D. xuất khẩu t  bản. 
Câu 3: Quy luật nào sau đây giữ vai trò là quy luật kinh tế căn bản c a sản xuất và l u  
thông hàng hoá? 
A. Quy luật tiết kiệm th i gian lao động.                 B. Quy luật tăng năng suất lao động. 
C. Quy luật giá trị thặng d .                                      D. Quy luật giá trị. 
Câu 4: Những ng i tham gia hoạt động sản xuất và l u thông hàng hoá luôn chịu sự ràng  
buộc b i quy luật nào? 
A. Quy luật giá trị.                                                     B. Quy luật cung - cầu.  
C. Quy luật tiền tệ.                                                     D. Quy luật giá cả. 
Câu 5: Để sản xuất ra một con dao cắt lúa, ông A phải mất th i gian lao động cá biệt là 3  
gi , trong khi th i gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất con dao là 2 gi. Trong tr ng  
hợp này, việc sản xuất c a ông A sẽ 
A. có thể bù đắp đ ợc chi phí.          B. thu đ ợc lợi nhuận.     C. hoà vốn.       D. thua lỗ. 
Câu 6: Việc một cơ s  sản xuất không có l i là do đư quy phạm quy luật cơ bản nào trong  
sản xuất? 
A. Quy luật giá trị.                                                     B. Quy luật cung - cầu.  
C. Quy luật giá trị thặng d .                                      D. Quy luật giá cả. 
Câu 7: Quy luật giá trị t n tại trong nền sản xuất nào? 
A. Nền sản xuất hàng hoá giản đơn.                           B. Nền sản xuất hàng hoá.  
C. Nền sản xuất t  bản ch  nghĩa.                              D. Mọi nền sản xuất hàng hoá.  
Câu 8: Trên thị tr ng, sự tác động c a nhân tố nào khiến cho giá cả c a hàng hoá tr nên  
cao hoặc thấp so với giá trị? 
A. Cung - cầu.                                                             B. Ng i mua nhiều, ng i bán ít.  
C. Ng i mua ít, ng i bán nhiều.                             D. Độc quyền. 
Câu 9: Việc phân phối lại ngu n hàng từ nơi có lưi ít đến nơi có lưi nhiều là kết quả tác động  
nào c a quy luật giá trị ? 
A. Điều tiết sản xuất và l u thông hàng hoá.  
B. Phân hoá giàu - nghèo giữa những ng i sản xuất hàng hoá.  
C. Tăng năng suất lao động.  
D. Kích thích lực l ợng sản xuất phát triển. 
Câu 10: Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả n ớc là sự vận d ng quy luật giá  



trị c a 
A. Nhà n ớc.                                                               B. doanh nhiệp.       
C. ng i sản xuất.                                                        D. đại lí phân phối sản phẩm. 
Câu 11: Trên thị tr ng, giá cả c a từng hàng hoá có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hoá  
hình thành trong sản xuất, do ảnh h ng c a 
A. chất l ợng hàng hoá.                                                   B. công nghệ sản xuất.  
C. trình độ ng i lao động.                                              D. cạnh tranh, cung - cầu. 
Câu 12: Bao gi  giá cả hàng hoá cũng vận động xoay quanh trc giá trị hàng hoá hay xoay  
quanh tr c 
A. th i gian lao động thặng d .                                    B. thi gian l u thông.  
C. th i gian lao động cá biệt.                                        D. th i gian lao động xã hội cần thiết. 
 

Bài 4:   C NH TRANH TRONG S N XU TăVĨăL UăTHÔNGăHĨNGăHOÁ 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Cạnh tranh và nguyên nhân:  
   a. Khái niệm: là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia cạnh 
tranh với nhau nhàm giành những thuận lợi trong sản xuất - kinh doanh tiêu thụ hàng hoá 
và dịch vụ để thu đ ợc nhiều lợi ích nhất cho mình. 
   b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: 
    - Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với t  cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất 
kinh doanh. 
    - Có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau. 
  2. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh: 
   a. M c đích c a cạnh tranh: 
    - Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là nhằm giành lợi nhuận về mình nhiều hơn ng i 
khác. 
    - Biểu hiện:  
    + Giành ngun nguyên liệu và các ngun lực sản xuất khác. 
    + Giành u thế về khoa học và công nghệ. 
    + Giành thị tr ng, nơi đầu t , các hợp đ ng và các đơn đặt hàng. 
    + Giành u thế về chất l ợng và giá cả hàng hoá, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, 
ph ơng th c thanh toán... 
   b. Các loại cạnh tranh: (Không học) 
  3. Tính 2 mặt của cạnh tranh: 
   a. Mặt tích cực: 
    - Kích thích lực l ợng sản xuất, khoa học kỹ thuật phát triển và năng suất lao động xã 
hội tăng lên. 
    - Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất n ớc vào việc đầu t  xây dựng và phát triển 
kinh tế thị tr ờng định h ớng XHCN. 
    - Thúc đẩy tăng tr ởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp 
phần hội nhập kinh tế quốc tế. 
   b. Mặt hạn chế: 
    - Chạy theo lợi nhuận mù quáng -> vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài 
nguyên làm cho môi tr ờng, môi sinh suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng. 
    - Giành giật khách hàng và lợi nhuận -> không từ thủ đoạn phi pháp và bất l ơng. 
    - Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị tr ờng -> nâng giá lên cao làm ảnh h ởng đến sản xuất  



và đời sống của nhân dân. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Cạnh tranh kinh tế ra đ i trong 
A. nền sản xuất tự cấp tự túc.                                  B. nền sản xuất hàng hoá.  
C. nền sản xuất tự nhiên.                                         D. mọi nền sản xuất vật chất. 
Câu 2: Nội dung nào sau đây đ ợc xem là mặt hạn chế c a cạnh tranh? 
A. Làm cho môi tr ng bị suy thoái.                      B. Khai thác tối đa mọi ngu n lực.  
C. Thúc đẩy tăng tr ng kinh tế.                            D. Kích thích sc sản xuất. 
Câu 3: Ngoài việc diễn ra theo đúng pháp luật, tiêu chí nào còn đ ợc dùng để phân biệt  
cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh? 
A. Công bằng, bình đẳng.                   B. Tôn trọng lẫn nhau giữa các ch thể kinh doanh.  
C. Chuẩn mực đạo đ c.                       D. Làm giàu hợp pháp. 
Câu 4: Khi hàng hoá cùng loại có nhiều ng i bán nh ng có ít ng i mua thì sẽ diễn ra 
sự cạnh tranh giữa 
A. ng i mua với ng i mua.             B. ng i bán với ng i mua. 
C. ng i bán với ng i bán.               D. những ng i trong các ngành sản xuất khác nhau. 
Câu 5: Khi hàng hoá cùng loại có ít ng i bán nh ng có nhiều ng i mua thì sẽ diễn ra 
sự cạnh tranh giữa 
A. ng i mua với ng i mua.            B. ng i bán với ng i mua. 
C. ng i bán với ng i bán.               D. những ng i trong các ngành sản xuất khác nhau. 
Câu 6: M c đích cuối cùng c a cạnh tranh trong sản xuất và l u thông hàng hoá là nhằm 
giành lấy 
A. lợi nhuận.                                                B. ngu n nhiên liệu.  
C. u thế về khoa học và công nghệ.          D. thị tr ng tiêu th . 
Câu 7: Trong các nguyên nhân sau, đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh? 
A. Sự hấp dẫn c a lợi nhuận.                       B. Sự khác nhau về tiền vốn ban đầu. 
C. Chi phí sản xuất khác nhau.                         D. Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau. 
Câu  8: Đối với quá trình sản xuất và l u thông hàng hoá, cạnh tranh lành mạnh đ ợc xem là 
A. nhân tố cơ bản.                                         B. động lực kinh tế.  
C. hiện t ợng tất yếu.                                    D. cơ s  quan trọng. 
Câu 9: Hành vi nào sau đây là biểu hiện c a sự cạnh tranh không lành mạnh? 
A. Khuyến mưi để thu hút khách hàng.  
B. Hạ giá thành sản phẩm.  
C. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.  
D. Áp d ng khoa học - kĩ thuật tiên tiến trong sản xuất. 
Câu 10: Trong các việc làm sau, việc làm nào đ ợc pháp luật cho phép trong cạnh tranh? 
A. Bỏ qua yếu tố môi tr ng trong quá trình sản xuất. 
B. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.  
C. Bỏ nhiều vốn để đầu t  sản xuất. 
D. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.  
Câu 11: Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các ch thể kinh tế trong sản xuất, kinh 
doanh hoàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu đ ợc nhiều  
A. giá cả.                   B. th ơng hiệu.                 C. lợi nhuận.                       D. lợi thế. 
Câu 12: Trong sản xuất và l u thông hàng hoá, “cạnh tranh” đ ợc dùng để gọi tắt c a 
c m từ 
A. cạnh tranh sản xuất.                                    B. cạnh tranh l u thông.  



C. cạnh tranh giá cả.                                        D. cạnh tranh kinh tế. 
Câu 13: Sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất khác 
nhau đ ợc gọi là 
A. cạnh tranh trong nội bộ ngành.                  B. cạnh tranh trong sản xuất.  
C. cạnh tranh trên th ơng tr ng.                    D. cạnh tranh giữa các ngành. 
 Câu 14: Có nền kinh tế hàng hoá thì tất nhiên t n tại cạnh tranh, cơ s  khách quan cạnh  
tranh là sự khác nhau về 
A. giá cả hàng hoá.                                           B. giá trị hàng hoá.   
C. lợi ích kinh tế.                                              D. điều kiện sản xuất. 
 

Bài 5:     CUNG - C U TRONG S N XU TăVĨăL UăTHÔNGăHĨNGăHOÁ 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Khái niệm cung, cầu:  
   a. Cầu: là khối l ợng hàng hoá, dịch vụ mà ng ời tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ 
nhất định, t ơng ứng với giá cả và thu nhập xác định.  
   b. Cung: là khối l ợng hàng hoá, dịch vụ hiện có ở trên thị tr ờng và chuẩn bị đ a ra 
thị tr ờng  trong một thời kỳ nhất định, t ơng ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và 
chi phí sản xuất xác định.  
  2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và l u thông hàng hoá:  
   a. Nội dung c a quan hệ cung - cầu: 
    - Quan hệ cung - cầu: là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa ng i bán với ng i mua 
hay giữa những ng i sản xuất với những ng i tiêu dùng diễn ra trên thị tr ng để xác 
định giá cả và số l ợng hàng hoá, dịch v . 
    - Nội dung quan hệ cung - cầu biểu hiện:  
   + Cung - cầu tác động lẫn nhau. 
   + Cung - cầu ảnh h ng đến giá cả thị tr ng. 
   + Giá cả thị tr ng ảnh h ng đến cung - cầu. 
   b. Vai trò c a quan hệ cung - cầu: (Không học) 
  3. Vận dụng quan hệ cung - cầu: 
   - Đối với Nhà n ớc: Thông qua việc điều tiết cung - cầu trên thị tr ờng. 
  - Đối với ng i sản xuất, kinh doanh: Nắm vững các tr ờng hợp cung - cầu để ra quyết 
định. 
  - Đối với ng i tiêu dùng: Nắm vững các tr ờng hợp cung - cầu để ra quyết định mua  
hay không. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Khối l ợng hàng hoá, dịch v  mà ng i tiêu dùng cần mua trong một th i kì nhất 
định t ơng ng với giá cả và thu nhập xác định đ ợc gọi là 
A. cung.                              B. cầu.                       C. tng cầu.                     D. tiêu th. 
Câu 2: Trên thị tr ng đòi hỏi mua bán trả tiền ngay, khái niệm cầu đ ợc hiểu là tên gọi 
tắt c a nhu cầu 
A. có khả năng thanh toán.                                         B. hàng hoá mà ng i tiêu dùng cần.  
C. nói chung.                                                               D. cả A và B đúng. 
Câu 3: Trên thị tr ng mua bán trả góp, khái niệm cầu đ ợc hiểu là nhu cầu 
A. có khả năng thanh toán.                                  B. hàng hoá mà ng i tiêu dùng cần.  
C. ch a có khả năng thanh toán.                                 D. c a ng i tiêu dùng. 



Câu 4: Thông th ng, trên thị tr ng, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh m rộng, 
l ợng cung hàng hoá sẽ 
A. giảm.                         B. không tăng.                     C. n định.                      D. tăng lên. 
Câu 5: Thông th ng, trên thị tr ng, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu 
A. tăng.                          B. n định.                          C. giảm.                             D. đ ng im. 
Câu 6: Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh h ng 
A. đến l u thông hàng hoá.                                              B. tiêu cực đến ng i tiêu dùng.  
C. đến quy mô thị tr ng.                                                D. đến giá cả thị tr ng.  
Câu 7: Theo nội dung c a quy luật cung - cầu, giá cả thị tr ng th ng cao hơn giá trị 
hàng hoá trong sản xuất khi 
A. cung lớn hơn cầu.                                                        B. cầu giảm, cung tăng.  
C. cung nhỏ hơn cầu.                                                        D. cung bằng cầu. 
Câu 8: Thông th ng, trên thị tr ng, khi giá cả giảm xuống sẽ kéo theo l ợng cung giảm 
xuống và cầu 
A. giảm.           B. có xu h ớng tăng lên.        C. có xu h ớng n định.        D. không tăng. 
Câu 9: Cầu là khối l ợng hàng hoá, dịch v  hiện có  trên thị tr ng và chuẩn bị đ a ra 
thị tr ng trong một th i kỳ nhất định, t ơng ng với m c giá cả, khả năng sản xuất và  
A. l u thông hàng hoá.                              B. chi phí sản xuất xác định.                        
C. mua - bán trên thị tr ng.                     D. tiêu th xác định. 
Câu 10: Trong sản xuất và l u thông hàng hoá, sự hoạt động c a quy luật giá trị không 
chỉ thông qua cạnh tranh mà còn thông qua quan hệ cung - cầu. Nếu quy luật giá trị ra đ i 
và t n tại là một tất yếu khách quan, thì cạnh tranh và mối quan hệ  
A. sản xuất t n tại cũng là một tất yếu khách quan.                 
B. cung - cầu t n tại cũng là một tất yếu khách quan.                  
C. mua - bán tn tại cũng là một tất yếu khách quan.                      
D. phân phối t n tại cũng là một tất yếu khách quan. 
Câu 11: Trong sản xuất và l u thông hàng hoá, .................. có vai trò buộc ng i sản xuất, 
kinh doanh phải nắm vững các tr ng hợp vận động c a cung – cầu để đ a ra quyết định m  
rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 
A. quy luật giá trị                                                            B. quan hệ cạnh tranh  
C. quan hệ mua - bán                                                      D. quan hệ cung - cầu 
 

Bài 6:     CÔNG NGHI P HOÁ - HI NăĐ IăăHOÁăĐ TăN C 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tính tất yếu khách quan và tác dụng của 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ớc:  
   a. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá: là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện 
các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là 
chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, ph ơng tiện, 
ph ơng pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. 
  b. Tính tất yếu khách quan và tác dng c a công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ớc:  
    - Tính tất yếu khách quan phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá: 
    + Do yêu cầu phải xây dựng cơ s  vật chất - kỹ thuật c a CNXH. 
    + Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tt hậu về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ giữa 
n ớc ta với các n ớc trong khu vực và thế giới. 



    + Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự t n tại và phát 
triển c a CNXH. 
    - Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá: 
    + Tạo điều kiện để phát triển lực l ợng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc 
đẩy tăng tr ng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao đ i sống nhân dân. 
    + Tạo ra lực l ợng sản xuất mới làm tiền đề cho việc c ng cố quan hệ sản xuất XHCN, 
tăng c ng vai trò c a Nhà n ớc XHCN, tăng c ng mối quan hệ liên minh giữa công 
nhân - nông dân - trí thc. 
    + Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hoá mới XHCN - nền văn hoá tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. 
    + Tạo cơ s  vật chất - kỹ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự ch  gắn với 
ch  động hội nhập kinh tế quốc tế, c ng cố và tăng c ng quốc phòng, an ninh. 
  2. Nội dung cơ bản công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở n ớc ta:  
    - Phát triển mạnh mẽ lực l ợng sản xuất tr ớc hết bằng việc cơ khí hoá nền sản xuất xã 
hội, trên cơ s  áp d ng những thành tựu cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 
    - Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả. 
    - C ng cố và tăng c ng địa vị ch  đạo c a quan hệ sản xuất XHCN và tiến tới xác lập 
địa vị thống trị c a quan hệ sản xuất XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân (Đọc 
thêm). 
  3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ớc:  
    - Có nhận th c đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dng to lớn c a công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất n ớc. 
   - Trong sản xuất, kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, 
phù hợp với nhu cầu c a thị tr ng trong n ớc và thế giới, nhất là khi n ớc ta là thành 
viên c a WTO. 
   - Tiếp thu và ng d ng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất để 
tạo ra nhiều sản phẩm chất l ợng cao, giá thành thấp, có khả năng chiếm lĩnh thị tr ng 
nhằm tối đa hoá lợi nhuận. 
   - Th ng xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp v  theo h ớng 
hiện đại, đáp ng với ngu n lao động có kỹ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá gắn liền với phát triển kinh tế tri th c. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Nhiệm v  kinh tế cơ bản và trọng tâm nhất c a n ớc ta hiện nay là 
A. công nghiệp hoá, hiện đại hoá.                           B. chuyển đ i cơ cấu kinh tế.  
C. xây dựng cơ s  vật chất - kĩ thuật.                      D. phát huy ngun nhân lực. 
Câu 2: Sự xuất hiện c a khái niệm công nghiệp hoá gắn liền với sự ra đ i c a lao động có tính chất 
A. th  công.                           B. cơ khí.                  C. tự động hoá.                  D. tiên tiến. 
Câu 3: Sự xuất hiện c a khái niệm hiện đại hoá gắn liền với sự ra đ i c a lao động có tính chất 
A. th  công.                           B. cơ khí.                  C. tự động hoá.                  D. tiên tiến. 
Câu 4: Nội dung cốt lõi c a công nghiệp hoá, hiện đại hoá  n ớc ta hiện nay là phát triển  
mạnh mẽ 
A. công nghiệp cơ khí.                                            B. khoa học kĩ thuật.  
C. công nghệ thông tin.                                           D. lực l ợng sản xuất. 
Câu 5: Nội dung nào sau đây có tính chất cốt lõi trong cơ cấu kinh tế? 
A. Cơ cấu lãnh th  kinh tế.                                      B. Cơ cấu thành phần kinh tế.  
C. Cơ cấu vùng kinh tế.                                            D. Cơ cấu ngành kinh tế. 



Câu 6: Điều kiện để chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp 
là 
A. tạo ra đ ợc cơ s  vật chất - kĩ thuật.          B. thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội.  
C. tạo ra lực l ợng sản xuất mới.                    D. nâng cao hiệu quả kinh tế. 
Câu 7: Bốn n ớc và vùng lãnh th đ ợc mệnh danh là “con rồng châu Á” g m 
A. Xin-ga-po, Đài Loan, Malaxia, Hàn Quốc.  
B. Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.  
C. Thái Lan, Hng Công, Hàn Quốc, Xin-ga-po.  
D. Đài Loan, Hàn Quốc, H ng Công, Xin-ga-po. 
Câu 8: Kết quả c a xu h ớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo h ớng hợp lí, hiện đại, hiệu 
quả sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế 
A. nông nghiệp - công nghiệp. 
B. công nghiệp - nông nghiệp. 
C. công nghiệp - nông nghiệp - dịch v  hiện đại. 
D. nông nghiệp - công nghiệp - dịch v  hiện đại. 
Câu 9: N ớc ta phấn đấu đến năm nào thì cơ bản tr  thành một n ớc công nghiệp hoá 
theo h ớng hiện đại? 
A. Năm 2020.           B. Năm 2025.                 C. Năm 2030.               D. Năm 2035. 
Câu 10:  n ớc ta, việc thực hiện công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá là nhằm đáp 
ng yêu cầu gì? 

A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí.  
B.  Phát triển mạnh mẽ lực l ợng sản xuất. 
C. Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các n ớc khác. 
D. C ng cố địa vị ch  đạo c a quan hệ sản xuất xã hội ch  nghĩa. 
Câu 11: Đâu là tiêu chí đầu tiên và ch yếu để khẳng định tính u việt và tiến bộ c a chế 
độ xã hội sau đối với chế độ xã hội tr ớc? 
A. Năng suất lao động.                                         B. Sự phát triển toàn diện cá nhân.  
C. Đất n ớc giàu có.                                             D. Cơ s  hạ tầng hiện đại. 
Câu 12: Việt Nam gia nhập vào nhóm n ớc đang phát triển có thu nhập trung bình vào  
A. Năm 2008.           B. Năm 2009.                     C. Năm 2010.                  D. Năm 2011. 
Câu 13: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu 
A. lao động.              B. ngành nghề.                       C. vùng, lãnh th.                D. dân số. 
Câu 14: Để chuyển dịch cơ cấu lao động, ngoài chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần phải quan 
tâm đến quá trình 
A. nâng cao chất l ợng ngu n nhân lực.  
B. phát triển lực l ợng sản xuất.  
C. phát triển nền kinh tế tri th c. 
D. c ng cố địa vị ch  đạo c a quan hệ sản xuất xã hội ch  nghĩa.  
Câu 15: Cuộc cách mạng kĩ thuật lần th  nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động th  
công lên lao động 
A. th  công.                   B. cơ khí.                        C. tự động hoá.                 D. tiên tiến. 
Câu 16: Cuộc cách mạng kĩ thuật lần th  hai gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí 
lên lao động dựa trên công c 
A. th  công.                   B. cơ khí.                        C. tự động hoá.                 D. tiên tiến. 
Câu 17: Chuyển dịch cơ cơ cấu kinh tế theo h ớng hợp lí, hiện đại và hiệu quả là đi từ cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp và phát triển lên thành cơ 
cấu kinh tế 



A. công nghiệp.                                                      B. công, nông nghiệp.  
C. công, nông nghiệp và dịch v  hiện đại.                   D. công nghiệp và dịch v  hiện đại. 
Câu 18: Để khẳng định sự tiến bộ c a xã hội sau so với xã hội tr ớc thì phải tạo ra đ ợc 
một năng suất lao động cao hơn và điều đó chỉ có thể có đ ợc thông qua việc thực hiện 
thành công sự nghiệp 
A. giáo d c - đào tạo.                                              B. công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  
C. phát triển kinh tế.                                                D. xây dựng đất n ớc. 
 

Bài 7:     TH C HI N N N KINH T  NHI U THÀNH PH N VÀ    
TĔNGăC NG VAI TRÒ QU N LÝ KINH T  C AăNHĨăN C 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần: 
  a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan ca nền kinh tế nhiều thành 
phần:  
   * Khái niệm thành phần kinh tế: Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình th c s  hữu 
nhất định về t  liệu sản xuất. 
  * Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở n ớc ta: 
    - N ớc ta vẫn t n tại các thành phần kinh tế c a xã hội tr ớc đây; đ ng th i trong quá 
trình xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN lại xuất hiện 1 số thành phần kinh tế mới => 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong th i kỳ quá độ. 
   -  n ớc ta lực l ợng sản xuất còn thấp kém và nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều  
hình th c s  hữu về t  liệu sản xuất khác nhau. 
   b. Các thành phần kinh tế  n ớc ta:  

Thành 
phần KT 

Khái niệm Nội dung Vai trò Ví 
d  

Nhà 
n ớc 

Là thành phần kinh tế 
dựa trên hình thc s  
hữu nhà n ớc về t  
liệu sản xuất. 

G m các doanh 
nghiệp nhà n ớc, các 
quỹ dự trữ quốc gia. 

Giữ vai trò ch  đạo, 
then chốt; lực l ợng 
vật chất quan trọng. 

 

Tập thể Là thành phần kinh tế 
dựa trên hình thc s  
hữu tập thể về t  liệu 
sản xuất.  

Hợp tác xư là đơn vị 
kinh tế dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện 
cùng có lợi. 

Cùng với kinh tế nhà 
n ớc tr  thành nền 
tảng vững chắc c a 
nền kinh tế quốc dân. 

 

T  nhân Là thành phần kinh tế 
dựa trên hình thc s  
hữu t  nhân về t  liệu 
sản xuất. 

Bao g m kinh tế cá 
thể, tiểu ch . 
 

Vị trí quan trọng, 
phát huy nhanh tiềm 
năng về vốn, s c lao 
động, tay nghề. 

 

T  bản 
t  nhân 

Là thành phần kinh tế 
dựa trên hình thc s  
hữu t  nhân t  bản về 
t  liệu sản xuất. 

Thành phần không hạn 
chế về quy mô và địa 
bàn. 

Đáng kể về phát triển 
kinh tế thị tr ng, 
giải quyết việc làm, 
đóng góp không nhỏ  
tăng tr ng kinh tế. 

 

T  bản 
Nhà 
n ớc 

Là thành phần kinh tế 
dựa trên hình thc s  
hữu hỗn hợp về vốn 
giữa kinh tế nhà n ớc  

G m những doanh 
nghiệp trên cơ s  vốn 
liên doanh nhằm thu 
hút vốn, kỹ thuật và 

Là hình th c kinh tế 
trung gian, có tiềm 
năng to lớn về vốn, 
công nghệ, đóng góp 

 



với t  bản t  nhân. công nghệ tiên tiến. không nhỏ cho nền 
kinh tế. 

Vốn đầu 
t  n ớc 
ngoài 

Là thành phần kinh tế 
dựa trên hình thc s  
hữu vốn c a n ớc 
ngoài. 

Quy mô vốn lớn, trình 
độ quản lý hiện đại, 
công nghệ cao, đa 
dạng. 

Thúc đẩy nền kinh tế 
n ớc ta tăng tr ng 
và phát triển. 

 

   c. Trách nhiệm c a công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần:  
    - Tin t ởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần. 
   - Tham gia lao động sản xuất ở gia đình. 
   - Vận động ng ời thân trong gia đình đầu t  vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất - 
kinh doanh. 
   - Tổ chức sản xuất - kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành, nghề và mặt 
hàng mà pháp luật không cấm. Bằng cách đó góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị 
tr ờng định h ớng XHCN. 
   - Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với  
khả năng của bản thân. 
2. Vai trò quản lý kinh tế của Nhà n ớc: (Không học) 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế Nhà n ớc? 
A. Doanh nghiệp Nhà n ớc. 
B. Các quỹ dự trữ, các quỹ bảo hiểm quốc gia. 
C. Các cơ s  kinh tế do Nhà n ớc cấp phép thành lập. 
D. Quỹ bảo hiểm Nhà n ớc. 
Câu 2: Thành phần kinh tế nào giữ vai trò ch  đạo trong nền kinh tế quốc dân? 
A. Kinh tế tập thể.                                                   B. Kinh tế Nhà n ớc.  
C. Kinh tế t  nhân.                                                  D. Kinh tế t  bản Nhà n ớc. 
Câu 3: Gia đình ông An m  cơ s  sản xuất n ớc mắm bằng ngu n vốn c a gia đình. Sau 
hai năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định m  rộng quy mô sản xuất và 
thuê thêm hai nhân công ph giúp sản xuất. Vậy theo em, cơ s  sản xuất c a ông An thuộc 
thành phần kinh tế nào?  
A. Kinh tế tập thể.                                              B. Kinh tế t  nhân.  
C. Kinh tế Nhà n ớc.                                         D. Kinh tế cá thể, tiểu ch . 
Câu 4: Việt Nam thực hiện đ ng lối đ i mới kinh tế từ tập trung quan liêu, bao cấp sang 
kinh tế thị tr ng vào 
A. năm 1976.                 B. năm 1986.                   C. năm 1978.            D. năm 1987. 
Câu 5: Yếu tố nào sau đây là căn c  trực tiếp để xác định thành phần kinh tế? 
A. S  hữu t  liệu sản xuất.                                 B. Vốn.  
C. Khoa học công nghệ.                                     D. T ch c quản lí. 
Câu 6: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần th  XI c a Đảng, Đảng ta xác định n ớc ta hiện 
nay có bao nhiêu thành phần kinh tế? 
A. 3.                                 B. 4.                                 C. 5.                                  D. 6. 
Câu 7: Thành phần kinh tế nào sau đây ngày càng tr  thành nền tảng vững chắc c a nền 
kinh tế quốc dân? 
A. Kinh tế tập thể.                                               B. Kinh tế t  nhân.  
C. Kinh tế t  bản Nhà n ớc.                               D. Kinh tế có vốn đầu t  n ớc ngoài. 



Câu 8: Đâu là vai trò c a thành phần kinh tế t  nhân? 
A. Đóng góp về vốn cho nền kinh tế. 
B. Định h ớng phát triển cho các thành phần kinh tế khác. 
C. Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế. 
D. Là một trong những động lực c a nền kinh tế.  
Câu 9: Thành phần kinh tế nào sau đây dựa trên hình thc s  hữu t  nhân về t  liệu sản xuất? 
A. Kinh tế tập thể.                                                 B. Kinh tế t  nhân.  
C. Kinh tế t  bản Nhà n ớc.                                 D. Kinh tế Nhà n ớc. 
Câu 10: Sự t n tại nhiều thành phần kinh tế  n ớc ta là một tất yếu khách quan, vì 
A. n ớc ta có dân số đông. 
B. lực l ợng sản xuất c a n ớc ta còn thấp với nhiều hình th c s  hữu về t  liệu sản xuất. 
C. n ớc ta có rất nhiều ngành nghề sản xuất. 
D. nhu cầu giải quyết việc làm c a n ớc ta rất lớn. 
Câu 11: Kinh tế Nhà n ớc có vai trò ch đạo, nắm giữ các vị trí then chốt, là lực l ợng 
vật chất quan trọng để định h ớng và  
A. tác động nền kinh tế thị tr ng  n ớc ta hiện nay.                      
B. điều tiết  nền kinh tế thị tr ng  n ớc ta hiện nay.                  
C. chỉ đạo nền kinh tế thị tr ng  n ớc ta hiện nay.                         
D. lưnh đạo nền kinh tế thị tr ng  n ớc ta hiện nay. 
Câu 12: Các thành phần kinh tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau là một tất yêu khách 
quan. Chúng góp phần giải phóng 
A. tài nguyên thiên nhiên, thu hút và sử d ng có hiệu quả các ngun lực trong và ngoài 
n ớc.     
B. ngu n vốn, thu hút và sử d ng có hiệu quả các ngun lực trong và ngoài n ớc.  
C. s c sản xuất, thu hút và sử d ng có hiệu quả các ngun lực trong và ngoài n ớc.    
D. lực l ợng sản suất, thu hút và sử d ng có hiệu quả các ngun lực trong và ngoài n ớc. 
 

Ph n II:  CÔNG DÂN V I CÁC V NăĐ  CHÍNH TR Ị - XÃ H I 
Bài 8:     CH  NGHƾAăXĩăH I 

 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. CNXH và những đặc tr ng cơ bản của CNXH ở Việt Nam:  
   a. CNXH là giai đoạn đầu c a xã hội cộng sản ch  nghĩa: (Đọc thêm) 
   b. Những đặc tr ng cơ bản c a CNXH  Việt Nam: 
    - Là một xã hội dân giàu, n ớc mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 
    - Do nhân dân lao động làm chủ. 
    - Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực l ợng sản xuất hiện đại và quan hệ sản 
xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực l ợng sản xuất. 
    - Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
    - Con ng ời đ ợc giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, phát triển toàn diện.  
    - Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, t ơng trợ và giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ. 
    - Có Nhà n ớc pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân d ới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
    - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các n ớc trên thế giới. 
  2. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam:  



   a. Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH  Việt Nam:  
    * Hai hình thức quá độ theo chủ nghĩa Mác - Lênin: 
    + Quá độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH. 
    + Quá độ từ xã hội tiền t  bản lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. 
     * N ớc ta đi lên xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp 
với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời 
đại. 
   b. Đặc điểm th i kỳ quá độ lên CNXH  n ớc ta: (Đọc thêm) 

            
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Xã hội ch  nghĩa mà nhân dân ta xây dựng do ai làm ch? 
A. Nhân dân.                     B. Quốc hội.               C. Công nhân.                  D. Nông dân. 
Câu 2: “Có Nhà n ớc pháp quyền xã hội ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân do Đảng Cộng sản lưnh đạo” là đặc tr ng c a ch  nghĩa xư hội  n ớc ta trên lĩnh vực 
nào? 
A. Kinh tế.                     B. Chính trị.                   C. Xã hội.                  D. Văn hoá. 
Câu 3: Tính đúng đắn c a sự quá độ lên ch  nghĩa xư hội, bỏ qua chế độ t  bản ch  nghĩa 
 n ớc ta đ ợc căn c  vào cơ s  nào sau đây ? 

A. Phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh c a lịch sử dân tộc. 
B. Ch  nghĩa t  bản có nhiều hạn chế. 
C. Từ kinh nghiệm c a các n ớc đi tr ớc.   
D. Phù hợp với mong muốn c a Đảng Cộng sản. 
Câu 4: Yếu tố nào sau đây không phải là cơ s  để khẳng định tính đúng đắn c a sự quá độ 
lên ch  nghĩa xư hội, bỏ qua chế độ t  bản ch  nghĩa  n ớc ta? 
A. Điều kiện lịch sử c a dân tộc.                 B. Nguyện vọng c a quần chúng nhân dân. 
C. Xu thế phát triển c a th i đại.         D. Kinh nghiệm c a các n ớc đi tr ớc. 
Câu 5: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân ch nhân dân, Đảng và nhân dân ta đư lựa 
chọn con đ ng phát triển tiếp theo là 
A. ch  nghĩa xư hội.  
B. ch  nghĩa t  bản.  
C. chế độ phong kiến.  
D. dừng lại  cuộc cách mạng dân tộc dân ch nhân dân. 
Câu 6: N ớc ta b ớc vào th i kì quá độ lên ch  nghĩa xư hội trên phạm vi toàn quốc vào 
A. Năm 1954.               B. Năm 1975.                   C. Năm 1986.               D. Năm 2001. 
Câu 7: Một trong những đặc tr ng c a ch  nghĩa xư hội  n ớc ta là có Nhà n ớc pháp 
quyền xã hội ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do   
A. Đảng Cộng sản lưnh đạo.                                  B. Hội đ ng nhân dân lưnh đạo.  
C. Quốc hội lưnh đạo.                                            D. Chính ph lưnh đạo. 
Câu 8: Bàn về ch  nghĩa xư hội, ch  nghĩa Mác - Lênin khẳng định rằng: “Tất cả các dân 
tộc đều sẽ đi đến ch  nghĩa xư hội, đó là điều không thể tránh khỏi” và đều tất yếu phải 
trải qua một 
A. th i kì trung gian.                                             B. giai đoạn trung gian.  
C. th i gian quá độ.                                               D. thi kì quá độ. 
Câu 9: Quá độ lên ch  nghĩa xư hội theo hình thc gián tiếp t c là tiến lên ch  nghĩa xư 
hội từ xã hội 
A. phong kiến.                                                      B. ch  nghĩa t  bản.  
C. chiếm hữu nô lệ.                                              D. tiền t  bản ch  nghĩa. 



Câu 10: Thực tiễn xây dựng ch  nghĩa xư hội đư cho thấy quá độ lên ch  nghĩa xư hội, bỏ 
qua ch  nghĩa t  bản c a n ớc ta là hoàn toàn đúng đắn vì nó phù hợp với nguyện vọng 
c a quần chúng nhân dân và xu thế phát triển c a 
A. dân tộc.                    B. thế giới.                      C. thi đại.                       D. quốc tế. 
Câu 11: Đảng ta khẳng định con đ ng đi lên c a dân tộc ta là quá độ lên ch  nghĩa xư 
hội, bỏ qua ch nghĩa t  bản, nh ng biết tiếp thu những thành tựu c a nhân loại d ới chế 
độ t  bản ch  nghĩa, đặc biệt là quan hệ sản xuất để phát triển nhanh 
A. lực l ợng sản xuất.                                          B. quan hệ sản xuất.  
C. t  liệu sản xuất.                                               D. t  liệu lao động. 
 

Bài 9 :ăNHĨăN C XÃ H I CH  NGHƾA 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Nguồn gốc và bản chất Nhà n ớc: 
   a. Ngu n gốc c a Nhà n ớc: Nhà n ớc ra đời khi xuất hiện chế độ t  hữu về t  liệu sản 
xuất khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay 
gắt đến mức không thể điều hoà đ ợc. 
   b. Bản chất c a Nhà n ớc: (Đọc thêm) 
  2. Nhà n ớc pháp quyền XHCN Việt Nam: 
   a. Khái niệm: 
    - Nhà n ớc pháp quyền là Nhà n ớc quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp 
luật; mọi hoạt động của các cơ quan Nhà n ớc, tổ chức xã hội và mọi công dân đều đ ợc 
thực hiện trên cơ sở pháp luật. 
    - Nhà n ớc pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà n ớc của nhân dân, do nhân dân, vì  
nhân dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt  
Nam lãnh đạo. 
   b. Bản chất c a Nhà n ớc pháp quyền XHCN Việt Nam: 
    - Nhà n ớc ta mang bản chất giai cấp công nhân. 
    - Bản chất Nhà n ớc pháp quyền Việt Nam thể hiện: 
    + Tính nhân dân rộng rãi:  
    * Nhà n ớc ta là nhà n ớc c a dân, do dân, vì dân. 
    * Nhân dân tham gia quản lý 
    * Nhà n ớc thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng c a nhân dân. 
    * Là công c ch  yếu để nhân dân thc hiện quyền làm ch . 
    + Tính dân tộc sâu sắc 
    * Nhà n ớc ta kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp c a dân tộc. 
    * Nhà n ớc có chính sách đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc. 
    * Đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ T  quốc. 
   c. Ch c năng c a Nhà n ớc pháp quyền XHCN Việt Nam: 
Chức 
nĕng 

NhƠă n c bóc l t chi m h u nô 
l , phong ki n,ăt ăb n ch  nghƿa 

NhƠăn c pháp quy n XHCN 

Bạo lực và 
trấn áp 

Bảo vệ và duy trì sự bóc lột của 
giai cấp thống trị với bị trị. 

Chống lại giai cấp bóc lột, thế lực 
thù địch để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ 
thành quả cách mạng XHCN. 

Tổ chức và 
xây dựng 

Đem lại sự giàu có và bóc lột ngày 
càng nhiều cho giai cấp thống trị. 

Xây dựng xã hội mới - xây dựng nền 
kinh tế, văn hoá XHCN và con 
ng ời XHCN. 



   d. Vai trò c a nhà n ớc pháp quyền XHCN Việt Nam: (Đọc thêm) 
  3. Trách nhiệm của công dân: 
    - G ơng mẫu thực hiện và truyên truyền vận động mọi ng i thực hiện tốt đ ng lối, 
chính sách ca Đảng, pháp luật c a nhà n ớc. 
    - Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, c ng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội. 
    - Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật. 
    - Th ng xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác tr ớc những âm m u, th  đoạn chống phá 
c a các thế lực thù địch. 
 
   II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Nhà n ớc xuất hiện là từ ý muốn c a 
A. quần chúng nhân dân.                                       B. giai cấp bị thống trị.  
C. giai cấp thống trị.                                              D. tất cả các giai cấp trong xã hội. 
Câu 2: Nhà n ớc pháp quyền xã hội ch  nghĩa Việt Nam mang bản chất c a giai cấp 
A. công nhân và nông dân.                                    B. công nhân.  
C. công nhân, nông dân và trí thc.                      D. tất cả các giai cấp trong xã hội. 
Câu 3: Ch c năng cơ bản nhất c a Nhà n ớc pháp quyền xã hội ch  nghĩa Việt Nam là 
A. bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 
B. trấn áp các giai cấp đối kháng. 
C. t  ch c và xây dựng. 
D. trấn áp và t ch c xây dựng.  
Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài ng i, nhà n ớc ra đ i gắn liền với sự xuất hiện c a 
A. sự chiếm đoạt tài sản.                                       B. ca cải d  thừa.  
C. chế độ áp b c, bóc lột.                                      D. chế độ t  hữu. 
Câu 5: Nhà n ớc luôn mang bản chất c a giai cấp nào trong xã hội? 
A. Thống trị.                                                          B. Bị thống trị.  
C. Thống trị và bị thống trị.                                  D. Tất cả các giai cấp. 
Câu 6: Trong lịch sử xã hội loài ng i, nhà n ớc đầu tiên xuất hiện  chế độ 
A. cộng sản nguyên thuỷ.                                      B. chiếm hữu nô lệ.  
C. phong kiến.                                                        D. t  bản ch  nghĩa. 
Câu 7: Trong sự phát triển c a xã hội loài ng i, kiểu nhà n ớc nào xuất hiện sớm nhất 
trong lịch sử? 
A. Cộng sản nguyên thuỷ.                                      B. Chiếm hữu nô lệ.  
C. Phong kiến.                                                        D. T  bản ch  nghĩa. 
Câu 8: Bản chất giai cấp công nhân ca Nhà n ớc ta bao hàm cả tính 
A. nhân dân và dân tộc.                                         B. văn minh, tiến bộ.  
C. quần chúng rộng rãi.                                          D. khoa học đại chúng. 
Câu 9: Nhà n ớc pháp quyền xã hội ch  nghĩa Việt Nam là nhà n ớc c a  
A. nhân dân. 
B. giai cấp công nhân. 
C. Đảng viên, cán bộ công ch c Nhà n ớc. 
D. giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí th c. 
Câu 10: Nhà n ớc pháp quyền xã hội ch  nghĩa quản lí mọi mặt đ i sống xã hội ch  yếu 
bằng ph ơng tiện gì? 
A. Chính sách.                   B. Đ ng lối.                  C. Ch tr ơng.             D. Pháp luật. 
     



Bài 10 : N N DÂN CH  XÃ H I CH  NGHƾA 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Bản chất của nền dân chủ XHCN: 
   a. Dân ch: Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân. 
   b. Bản chất c a nền dân ch XHCN:  
    - Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân. 
    - Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về t  liệu sản xuất. 
    - Nền dân chủ XHCN lấy hệ t  t ởng Mac-Lênin làm nền tảng tinh thần của xã hội. 
    - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của nhân dân lao động. 
    - Nền dân chủ XHCN gắn liền với pháp luật, kỷ luật, kỷ c ơng. 
  2. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở VN: Có những nội dung cơ bản sau: 
Lƿnhăv c N i dung Ví d  
Kinh tế  Đọc thêm.   
Chính trị - Mọi quyền lực thuộc về nhân dân. 

- Biểu hiện:  
+ ng cử, bầu cử vào cơ quan quyền lực nhà n ớc, 
các t  ch c chính trị - xã hội. 
+ Tham gia quản lỦ nhà n ớc và xã hội. 
+ Quyền kiến nghị. 
+ Đ ợc thông tin, tự do ngôn luận và báo chí. 
+ Giám sát, khiếu nại, tố cáo.  

- Bầu cử Quốc hội 
khóa 14. 
- Báo chí đ a tin 
chống tiêu cực (tham 
ô, tham nhũng). 
- Tham gia góp ý dự 
thảo Hiến pháp, pháp 
luật. 

Văn hóa - Bình đẳng làm ch trong lĩnh vực văn hóa. 
- Biểu hiện:  
+ Quyền tham gia đ i sống văn hoá. 
+ H ng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật 
+ Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật. 

- Sáng tác thơ. 
- H ng th  âm nhạc, 
sân khấu. 

Xã hội - Đảm bảo các quyền lợi về xã hội. 
- Biểu hiện:  
+ Quyền lao động. 
+ Quyền bình đẳng nam nữ. 
+ Quyền đ ợc h ng an toàn xã hội và bảo hiểm 
xã hội. 
+ Quyền đ ợc h ng chế độ bảo vệ s c khoẻ. 
+ Bảo đảm về vật chất và tinh thần. 
+ Bình đẳng về nghĩa v  và quyền lợi, về cống hiến 
và h ng th . 

- Chế độ tiền l ơng 
hợp lý. 
- Công dân từ 15 tu i 
tr  lên đ ợc ký hợp 
đ ng lao động. 
- Ng i lao động 
đ ợc mua bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thân thể. 
- Chính sách th ơng 
binh liệt sĩ… 

  3. Những hình thức cơ bản của dân chủ: 
   a. Dân ch trực tiếp:  
    - Là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu 
quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của nhà n ớc. 
   - Hình thức phổ biến hiện nay là:  
  + Tr ng cầu ý dân. 
  + Bầu cử Quốc hội và Hội đ ng nhân dân các cấp. 
  + Thực hiện sáng kiến pháp luật. 
  + Việc làm ch  trực tiếp bằng các hình thc: nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện 
các h ơng ớc, quy ớc. 



  =>  Là hình thức dân chủ mà trong đó mọi công dân trực tiếp tham gia vào các hoạt 
động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.   
   b. Dân ch gián tiếp:  
    - Là hình thức dân chủ thông qua quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những ng ời 
đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà n ớc. 
    - Hình thức phổ biến hiện nay là: Bao quát toàn bộ lãnh th  từ địa ph ơng đến trung 

ơng, cho phép ng i dân làm ch trên mọi lĩnh vực c a cuộc sống. 
  => Là hình thức nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý nhà 
n ớc và xã hội thông qua hoạt động của những ng ời đại diện, cơ quan đại diện của 
mình.  
  *  Dân ch  trực tiếp và dân ch gián tiếp có mối quan hệ mật thiết với nhau. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Nền dân ch xã hội ch  nghĩa là nền dân ch c a 
A. ng i thừa hành.                                                B. giai cấp công nhân.  
C. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.                  D. đại đa số nhân dân lao động. 
Câu 2: Trong các lĩnh vực c a nền dân ch xã hội ch  nghĩa thì nền dân ch trên lĩnh vực 
nào là quan trọng nhất ? 
A. Kinh tế.                         B. Chính trị.                  C. Văn hoá.               D. Xã hội. 
Câu 3: Để nhân dân thực thi dân ch trực tiếp và dân ch gián tiếp, tr ớc tiên Nhà n ớc 
phải ghi nhận các quyền dân ch c a công dân bằng 
A. Hiến pháp.                    B. pháp luật.                   C. quy định.                 D. quy tắc. 
Câu 4: Dân ch  trong lĩnh vực xã hội thể hiện  
A. quyền tham gia quản lí Nhà n ớc và xã hội. 
B. quyền bình đẳng nam nữ. 
C. quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. 
D. quyền góp ý kiến với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đ ng nhân dân. 
Câu 5: Dân ch  trong lĩnh vực chính trị thể hiện  
A. quyền bình đẳng nam nữ.                                           B. quyền tự do kinh doanh. 
C. quyền tham gia quản lí Nhà n ớc và xư hội.              D. quyền có việc làm. 
Câu 6: Nền dân ch  xư hội ch  nghĩa là nền dân ch  
A. phát triển hoàn thiện trong lịch sử. 
B. phát triển rộng rãi và triệt để nhất trong lịch sử. 
C. phát triển cao nhất trong lịch sử. 
D. phát triển tuyệt đối nhất trong lịch sử. 
Câu 7: Nền dân ch  xư hội ch  nghĩa đ ợc thực hiện trong các lĩnh vực 
A. kinh tế, văn hoá.                                                    B. kinh tế, chính trị, văn hoá.  
C. kinh tế, văn hoá, xư hội.                                D. kinh tế, chính trị, văn hoá, xư hội. 
Câu 8: Cơ s  kinh tế c a nền dân ch  xư hội ch  nghĩa là dựa trên chế độ s  hữu nào? 
A. Công hữu.           B. T  hữu.               C. T  nhân.                D. Công hữu và t  hữu. 
Câu 9: Nền dân ch  xư hội ch  nghĩa mang bản chất c a giai cấp, tầng lớp nào? 
A. Nông dân.            B. Trí th c.              C. Công nhân.            D. Quần chúng nhân dân. 
Câu 10: Nền dân ch  xư hội ch  nghĩa lấy hệ t  t ng  
A. C. Mác làm nền tảng tinh thần c a xư hội.                 
B. V. I. Lê-nin làm nền tảng tinh thần c a xư hội.              
C. H  Chí Minh làm nền tảng tinh thần c a xư hội.                   
D. Mác - Lê-nin làm nền tảng tinh thần c a xư hội. 



Câu 11: Biểu hiện c a quyền làm ch  về kinh tế là chính sách kinh tế nhiều thành phần. 
Mọi công dân đều 
A. bình đẳng và công bằng kinh doanh trong khuôn kh  c a pháp luật.  
B. bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn kh  c a pháp luật. 
C. công bằng và khách quan kinh doanh trong khuôn kh  c a pháp luật.    
D. khách quan và tự do kinh doanh trong khuôn kh  c a pháp luật. 
 

Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN S  VÀ GI I QUY T VI C LÀM 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Chính sách dân số: 
   a. Tình hình dân số n ớc ta: (Đọc thêm) 
   b. M c tiêu và ph ơng h ớng cơ bản: 
    * Mục tiêu: Tiếp t c giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm n định quy mô, cơ cấu dân số và 
phân bố dân c  hợp lý, nâng cao chất l ợng dân số. 
    * Ph ơng h ớng: 
    + Tăng c ng công tác lưnh đạo và quản lý. 
    + Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dc. 
    + Nâng cao sự hiểu biết c a ng i dân. 
    + Nhà n ớc đầu t  đúng m c. 
   2. Chính sách giải quyết việc làm: 
   a. Tình hình việc làm: Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn; tình trạng thất nghiệp; 
thu nhập thấp; dân số trong độ tuổi lao động tăng,... 
   b. M c tiêu và ph ơng h ớng cơ bản: 
    * Mục tiêu: Tập trung s c giải quyết việc làm  thành thị và nông thôn, phát triển 
ngu n nhân lực, m  rộng thị tr ng lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ ng i lao 
động đư qua đào tạo nghề. 
    * Ph ơng h ớng: Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch v ; khuyến khích làm giàu theo 
pháp luật, tự do hành nghề; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; sử d ng có hiệu quả ngu n vốn. 
  3. Trách nhiệm của công dân: 
   - Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số. 
   - Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động. 
   - Động viên ng i thân trong gia đình và những ng i khác cùng chấp hành, đ ng th i  
đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm. 
   - Có Ủ chí v ơn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến, định h ớng nghề nghiệp đúng  
đắn để tích cực, ch  động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần  
thúc đẩy sự phát triển chung ca đất n ớc.  
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1:  n ớc ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm đ ợc xem là 
A. chính sách xã hội cơ bản.                                    B. đ ng lối kinh tế trọng điểm.  
C. ch  tr ơng xư hội quan trọng.                             D. giải pháp kinh tế căn bản. 
Câu 2: Ngày dân số thế giới là 
A. ngày 5 tháng 6.                                                    B. ngày 11 tháng 7.       
C. ngày 1 tháng 12.                                                  D. ngày 31 tháng 5. 
Câu 3: Thách th c lớn nhất c a chính sách việc làm  n ớc ta hiện nay là tình trạng 
A. thiếu ngành nghề kĩ thuật cao.                           B. thiếu nhân công.  



C. thiếu việc làm.                                                    D. thiếu sự đa dạng các ngành nghề. 
Câu 4: Để tạo thêm việc làm mới, chúng ta cần quan tâm thực hiện ph ơng h ớng cơ bản 
nào sau đây? 
A. Thu hút nhân lực về các khu đô thị lớn.           B. Chuyển bớt dân số về nông thôn.  
C. Ngăn cấm việc di dân.                                         D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 
Câu 5: Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau nh  thế nào ? 
A. T n tại độc lập.                                                   B. Liên quan mật thiết với nhau.  
C. Tác động cùng chiều.                                          D. Tác động ng ợc chiều. 
Câu 6: Chính sách dân số đúng đắn sẽ góp phần quan trọng giúp mỗi quốc gia có thể phát 
triển 
A. nhanh và bền vững.                                            B. chậm và chắc chắn.  
C. bình th ng và n định.                                     D. n định và lâu dài. 
Câu 7: Mọi hoạt động lao động tạo ra ngun thu nhập, không bị pháp luật cấm đều đ ợc 
gọi là 
A. thu nhập hợp pháp.                                             B. bán s c lao động.  
C. việc làm.                                                              D. lao động sản xuất. 
Câu 8: Chỉ số HDI là th ớc đo t ng hợp c a sự phát triển con ng i, đo thành tựu trung 
bình c a một quốc gia trên 3 ph ơng diện c a sự phát triển con ng i đó là 
A. cuộc sống dài lâu, trình độ nhận th c và m c sống c a con ng i. 
B. cuộc sống dài lâu, tng sản phẩm quốc dân và tng sản phẩm quốc nội. 
C. tu i thọ bình quân, thu nhập bình quân và tng sản phẩm quốc dân. 
D. cuộc sống dài lâu, trình độ nhận th c và năng lực thực hành nghề nghiệp. 
 

Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ B O V  MÔIăTR NG 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Tình hình tài nguyên và môi tr ờng ở n ớc ta hiện nay: (Đọc thêm) 
  2. Mục tiêu, ph ơng h ớng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi tr ờng:  
   a. M c tiêu:  
     - Sử dụng hợp lý tài nguyên. 
     - Bảo vệ môi tr ờng. 
     - Bảo tồn đa dạng sinh học. 
     - Từng b ớc nâng cao chất l ợng môi tr ờng.  
     - Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất l ợng cuộc sống của nhân dân. 
   b. Ph ơng h ớng cơ bản: 
    - Tăng c ờng công tác quản lý nhà n ớc. 
    - Th ờng xuyên giáo dục, tuyên truyền ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi 
tr ờng cho mọi ng ời dân. 
    -  Coi trọng nghiên cứu khoa học - công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực. 
    - Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi tr ờng, bảo tồn thiên nhiên. 
    - Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 
    - Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lý chất thải. 
  3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi tr ờng:  
    - Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi tr ng. 
    - Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi tr ng  địa ph ơng và  
nơi mình hoạt động: tham gia trng rừng ph  xanh đất trống, đ i núi trọc; m  rộng diện 
tích rừng, bảo vệ rừng đầu ngu n... 



    - Động viên mọi ng i cùng thực hiện, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
tài nguyên và bảo vệ môi tr ng. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên đ ợc 
xem là hai yếu tố 
A. t n tại độc lập.                                                    B. song song tn tại.  
C. không thể tách r i.                                              D. tác động ng ợc chiều. 
Câu 2: Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi tr ng đều sẽ bị truy c u 
trách nhiệm theo quyết định c a 
A. Bộ luật Hình sự.     B. Luật Hành chính.    C. Luật Môi tr ng.    D. Luật Dân sự. 
Câu 3: Hiện nay, để bảo vệ môi tr ng, ngoài việc khắc ph c ô nhiễm và suy thoái, chúng 
ta còn phải quan tâm đến vấn đề gì?  
A. Ngăn chặn tốc độ suy thoái.                                B. Cải thiện chất l ợng môi tr ng.  
C. Đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền.                    D. Tăng c ng tốc độ khai thác. 
Câu 4: Luật Bảo vệ môi tr ng c a n ớc ta ra đ i vào 
A. năm 2003.                    B. năm 2004.              C. năm 2005.             D. năm 2006. 
Câu 5: Những sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng đ ợc thu 
h i để dùng làm nguyên liệu sản xuất đ ợc gọi là  
A. rác thải.         B. quá trình tái chế.         C. phế liệu.         D. nguyên liệu loại hai. 
Câu 6: Ngày môi tr ng thế giới là 
A. ngày 5 tháng 6.                                                    B. ngày 11 tháng 7.       
C. ngày 31 tháng 5.                                                  D. ngày 1 tháng 12. 
Câu 7: Đối với sự phát triển c a mỗi quốc gia cũng nh  thế giới, việc bảo vệ tài nguyên 
và môi tr ng có Ủ nghĩa nh  thế nào? 
A. Là vấn đề sống còn.                                             B. Đóng vai trò quan trọng.  
C. Là nhân tố cơ bản.                                                D. Có vai trò quyết định. 
Câu 8: Nội dung nào sau đây không thuộc về m c tiêu c a chính sách tài nguyên và bảo 
vệ môi tr ng  n ớc ta hiện nay? 
A. Sử d ng hợp lí tài nguyên.           B. Bảo t n đa dạng sinh học. 
C. Nâng cao chất l ợng môi tr ng.          D. Giáo dc ý th c trách nhiệm cho nhân dân.  
Câu 9: Luật Bảo vệ môi tr ng quy định: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y đư 
hết hạn sử d ng; d ng c , bao bì đựng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau 
khi sử d ng phải 
A. chôn xa nơi dân c  và ngu n n ớc.                    
B. đốt xa nơi dân c . 
C. đ ợc xử lí theo quy định về quản lí chất thải.               
D. câu A và B đúng. 
Câu 10: M c tiêu c a chính sách tài nguyên và bảo vệ môi tr ng  n ớc ta hiện nay là 
sử d ng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi tr ng, bảo t n đa dạng sinh học, từng b ớc nâng 
cao 
A. hiệu quả môi tr ng, nâng cao chất l ợng cuộc sống c a nhân dân.                       
B. chất l ợng môi tr ng, nâng cao chất l ợng cuộc sống c a nhân dân.                  
C. năng lực môi tr ng, nâng cao chất l ợng cuộc sống c a nhân dân.                    
D. giá trị môi tr ng, nâng cao chất l ợng cuộc sống c a nhân dân. 
Câu 11: Việc thực hiện tất cả những biện pháp để bảo vệ môi tr ng là nhằm giúp n ớc 
ta có thể kết hợp chặt chẽ và 



A. hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng.   
B. hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng.  
C. toàn diện giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng.  
D. song song giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên và môi tr ng.  

 
Bài 13:ăCHệNHăSÁCHăGIÁOăD CăVĨăĐĨOăT O,ăKHOAăHỌCăVĨăCÔNGăNGH ,ă

VĔNăHÓA 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Chính sách giáo dục và đào tạo: 
   a. Nhiệm v  c a giáo dc và đào tạo:  
    - Chính sách giáo dục và đào tạo là những chủ tr ơng, biện pháp của Đảng và Chính 
 phủ nhằm bồi d ỡng và phát triển các phẩm chất và năng lực cho mỗi công dân. 
    - Vai trò: 
    + Việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại. 
    + Động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
    + Điều kiện phát huy ngun lực con ng i. 
    - Nhiệm vụ: Giáo d c và đào tạo có 3 nhiệm v : 
    + Nâng cao dân trí. 
    + Đào tạo nhân lực. 
    + Bồi d ỡng nhân tài. 
   b. Ph ơng h ớng cơ bản để phát triển giáo d c và đào tạo: 
    - Nâng cao chất l ợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 
    - Mở rộng quy mô giáo dục. 
    - u tiên đầu t  cho giáo dục. 
    - Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 
    - Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. 
    - Tăng c ờng hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. 
  2. Chính sách khoa học và công nghệ: 
   a. Nhiệm v  c a khoa học và công nghệ: 
    - Chính sách khoa học và công nghệ là các chủ tr ơng, biện pháp của Đảng và Nhà 
n ớc nhằm phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất n ớc. 
    - Vai trò:  
   + Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. 
    + Là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất n ớc. 
    - Nhiệm vụ: 
    + Giải đáp kịp th i những lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.                                           
    + Cung cấp luận c  khoa học cho việc hoạch định đ ng lối, ch  tr ơng, chính sách 
c a Đảng và Nhà n ớc.  
    + Đ i mới và nâng cao trình độ công nghệ.  
    + Nâng cao trình độ quản lý, hiệu quả c a hoạt động khoa học và công nghệ. 
   b. Ph ơng h ớng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ: 
    - Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ 
    - Tạo thị tr ờng cho khoa học và công nghệ. 
    - Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. 
    - Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. 



  3. Chính sách văn hóa: 
   a. Nhiệm v  c a văn hoá: 
    - Vai trò: 
    + Là nền tảng tinh thần c a xã hội. 
    + Văn hoá vừa là m c tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 
    + Văn hóa khơi dậy tiềm năng, phát huy s c sáng tạo c a con ng i, tạo ra sự phát triển 
hài hòa giữa đ i sống vật chất và tinh thần. 
    - Nhiệm vụ:  
    + Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.   
    + Xây dựng con ng i Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, t  t ng, trí tuệ, đạo 
đ c, thể chất, năng lực sáng tạo.   
   b. Ph ơng h ớng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:  
    - Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và t  t ởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong 
đời sống tinh thần của nhân dân. 
    - Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc. 
    - Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 
    - Nâng cao hiểu biết và mức h ởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn  
hoá của nhân dân. 
  4.  Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, văn hoá: 
    + Tin t ng và chấp hành đúng đắn  ch  tr ơng, chính sách c a Đảng và Nhà n ớc. 
    + Th ng xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá 
nhân loại. 
    + Ra sc trau d i phẩm chất đạo đ c, chiếm lĩnh kiến th c khoa học kỹ thuật hiện đại… 
    + Có quan hệ tốt đẹp với mọi ng i xung quanh, biết phê phán những thói h , tật xấu  
trong xã hội. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ? 
A. Đầu t  kinh phí cho việc nghiên cu đề tài xử lí rác thải. 
B. M  rộng mạng l ới th  viện các tr ng học. 
C. Khuyến khích t  ch c các ngày lễ hội truyền thống. 
D. Tham gia các hội khuyến học  các cấp xã, huyện, tỉnh. 
Câu 2: Các n ớc phát triển nhanh, giàu có, nền kinh tế có s c cạnh tranh mạnh mẽ trên 
thị tr ng thế giới ch  yếu là nh  
A. tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
B. ngu n nhân lực d i dào. 
C. sử d ng hiệu quả thành tựu c a khoa học và công nghệ. 
D. không có chiến tranh. 
Câu 3: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ớc, Đảng và Nhà n ớc ta coi 
vấn đề gì là quốc sách hàng đầu? 
A. Khoa học và công nghệ.                                                  B. Dân số.  
C. Quốc phòng an ninh.                                                       D. Văn hoá. 
Câu 4: Để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần phải làm gì? 
A. Giữ nguyên truyền thống c a dân tộc.  
B. Phát huy văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 
C. Xoá bỏ tất cả những gì đư thuộc về quá kh . 



D. Chú trọng tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 
Câu 5: Nền văn hoá mà n ớc ta xây dựng là nền văn hoá 
A. có nội dung xã hội ch  nghĩa và tính chất dân tộc. 
B. tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
C. mang bản sắc dân tộc. 
D. có tính chất tiên tiến. 
Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là ph ơng h ớng để phát triển giáo d c n ớc ta? 
A. M  rộng quy mô giáo dc.                         B. Đẩy mạnh nghiên cu khoa học. 
C. Xã hội hoá sự nghiệp giáo d c.                  D. Tăng c ng hợp tác thế giới về giáo d c. 
Câu 7: Xây dựng nền văn hoá nhằm m c tiêu tất cả vì con ng i thể hiện tính chất gì c a 
văn hoá? 
A. Tiên tiến.                                                      B. Đậm đà bản sắc dân tộc.  
C. Tiến bộ.                                                         D. Giàu bản sắc. 
Câu 8: Luật Giáo d c quy định Nhà n ớc và cộng đ ng giúp đỡ để ng i nghèo đ ợc học 
tập, tạo điều kiện để ng i có năng khiếu phát triển tài năng. Điều này thể hiện nội dung 
nào trong ph ơng h ớng phát triển giáo d c? 
A. M  rộng quy mô giáo dc.                          B. u tiên đầu t  cho giáo d c.  
C. Thực hiện công bằng trong giáo dc.         D. Xã hội hoá sự nghiệp giáo d c. 
Câu 9: Đảng ta xác định học thuyết, t  t ng nào giữ vai trò ch  đạo trong đ i sống tinh 
thần c a nhân dân? 
A. Ch  nghĩa Mác - Lê-nin. 
B. T  t ng H  Chí Minh. 
C. Truyền thống đạo đ c dân tộc. 
D. Ch  nghĩa Mác - Lê-nin và t  t ng H  Chí Minh. 
Câu 10: Một trong những nhiệm v  c a khoa học công nghệ là 
A. đ a n ớc ta tr  thành một n ớc công nghiệp. 
B. giải quyết kịp th i vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra. 
C. nâng cao trình độ khoa học hiện có. 
D. đào tạo ngu n nhân lực cho đất n ớc. 
Câu 11: ụ nghĩa nhân văn sâu sắc c a sự nghiệp giáo d c n ớc ta đ ợc thể hiện qua 
ph ơng h ớng nào sau đây trong chính sách giáo d c và đào tạo ? 
A. M  rộng quy mô giáo dc. 
B. u tiên đầu t  cho giáo d c. 
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dc. 
D. Nâng cao chất l ợng, hiệu quả giáo d c. 
Câu 12: Sự nghiệp giáo d c và đào tạo c a n ớc ta hiện nay có nhiệm v  gì? 
A. Xây dựng và bảo vệ T  quốc. 
B. Ph c v  sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
C. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, b i d ỡng nhân tài. 
D. Xây dựng và phát triển kinh tế. 
Câu 13: Việc m  rộng quy mô giáo dc và đào tạo  n ớc ta cần phải đ ợc thực hiện trên 
cơ s  nào? 
A. Chất l ợng và hiệu quả. 
B. Gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
C. Hài hoà và toàn diện. 
D. Đáp ng nhu cầu về ngu n lao động có trình độ cao. 
 



BBààii  1144::  CHÍNH SÁCH QU C PHÒNG VÀ AN NINH. 
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh: 
   a. Vai trò c a quốc phòng và an ninh: (Đọc thêm) 
    b. Nhiệm v : (Đọc thêm) 
      (Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi cần phải thấy rằng: Tăng c ờng quốc 
phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ th ờng xuyên của 
Đảng, Nhà n ớc và của toàn dân. Nh ng trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân là lực l ợng nòng cốt). 
    * ụ nghĩa và bài học thực tiễn: 
    - Nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng. 
    - Đổi mới về nhận thức. 
    - 2 nhiệm vụ chiến l ợc: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Những ph ơng h ớng cơ bản nhằm tăng c ờng quốc phòng và an ninh: 
    - Phát huy sc mạnh t ng hợp c a khối đại đoàn kết toàn dân tộc, c a hệ thống chính trị 
d ới sự lưnh đạo c a Đảng. 
    - Kết hợp s c mạnh dân tộc với s c mạnh th i đại. 
    - Kết hợp quốc phòng với an ninh. 
    - Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh. 
    - Xây dựng Quân đội nhân dân với Công an nhân dân tr thành lực l ợng chính quy, 
tinh nhuệ, từng b ớc hiện đại. 
    - Tăng c ng sự lưnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt c a Đảng đối với Quân đội  
nhân dân và Công an nhân dân. 
  3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh: 
    - Tin t ng vào chính sách quốc phòng và an ninh ca Đảng và Nhà n ớc. 
    - Nêu cao tinh thần cảnh giác tr ớc mọi âm m u, th  đoạn tinh vi c a kẻ thù. 
    - Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia. 
    - Sẵn sàng thực hiện nghĩa v  quân sự. 
    - Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh  nơi c  trú. 
   * Trách nhiệm của bản thân: 
    + Rèn luyện s c khỏe. 
    + Học tập nâng cao trình độ hiểu biết. 
    + Có lối sống lành mạnh. 
    + Không tham gia tệ nạn xã hội. 
    + Động viên ng i thân, bạn bè tham gia Nghĩa v  quân sự. 
    + Cùng nhà tr ng, Đoàn thanh niên quan tâm giúp đỡ gia đình Th ơng binh, liệt sĩ. 
    + Tham gia những hoạt động giao l u bộ đội, công an làm tăng tình đoàn kết quân dân 
(tặng quà chiến sĩ, văn nghệ, thể thao…)  
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Trong tình hình hiện nay, để bảo vệ vững chắc T  quốc Việt Nam, đòi hỏi chúng 
ta phải không ngừng 
A. nâng cao ý thc cảnh giác.                               B. tăng c ng hợp tác quốc tế.  
C. giáo d c lòng yêu n ớc.                                   D. tăng c ng quốc phòng và an ninh. 



Câu 2: Để thực hiện tốt nhiệm v  bảo vệ T  quốc trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta 
phải kết hợp s c mạnh c a lực l ợng và thế trận quốc phòng với s c mạnh c a lực l ợng 
và thế trận  
A. chiến tranh nhân dân.                                         B. an ninh.  
C. quốc phòng toàn dân.                                         D. biên phòng. 
Câu 3: Để thực hiện tốt nhiệm v  bảo vệ T  quốc, chúng ta phải luôn kết hợp s c mạnh 
dân tộc với s c mạnh 
A. quốc phòng và an ninh.                                   B. quốc tế.  
C. c a khoa học và công nghệ.                            D. thi đại. 
Câu 4: Để bảo vệ T  quốc Việt Nam xã hội ch  nghĩa trong giai đoạn hiện nay thì tiềm 
lực phát triển kinh tế c a đất n ớc, s c mạnh c a chế độ chính trị, s c mạnh c a khối đại 
đoàn kết dân tộc,… chính là s c mạnh bên trong và là nhân tố 
A. quyết định.           B. quan trọng.               C. ch yếu.                 D. cơ bản.     
Câu 5: Bảo vệ T  quốc là nhiệm v  c a toàn Đảng, Nhà n ớc và nhân dân, trong đó Quân 
đội nhân dân và Công an nhân dân là lực l ợng  
A. ch  yếu.              B. quyết định.                   C. quan trọng.          D. nòng cốt.           
Câu 6: Để thực hiện tốt nhiệm v  bảo vệ T  quốc trong tình hình mới, đòi hỏi chiến l ợc 
quốc phòng và an ninh phải gắn với chiến l ợc 
A. ngoại giao.                                                       B. phát triển khoa học và công nghệ.  
C. phát triển giáo d c và đào tạo.                      D. phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 7: Bảo vệ T  quốc không chỉ đơn thuần là ngăn ngừa, chống lại kẻ thù mà còn phải 
A. ch  động tấn công kẻ thù.                                    B. cảnh giác, đề phòng kẻ thù.  
C. xây dựng đất n ớc vững mạnh.                           D. tuyên truyền, lôi kéo kẻ thù. 
Câu 8: Công cuộc giữ n ớc bằng s c mạnh t ng hợp c a toàn dân tộc, trong đó s c mạnh 
quân sự là đặc tr ng, lực l ợng vũ trang nhân dân làm nòng cốt đ ợc gọi là 
A. phòng th .     B. chiến tranh nhân dân.     C. quốc phòng.        D. tng động viên. 
 

Bài 15: CCHHÍÍ NNHH  SSÁÁCCHH  ĐĐ II   NNGGOO II ..  
 
I. Ki n thứcăc ăb n: 
  1. Vai trò và nhiệm vụ: 
   a. Vai trò c a chính sách đối ngoại:  
    - Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đ a n ớc ta hội nhập với thế giới. 
    - Góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất n ớc, nâng cao vị thế n ớc ta 
trên tr ờng quốc tế. 
   b. Nhiệm v : 
    - Giữ vững môi tr ờng hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi 
mới. 
    - Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n ớc. 
    - Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
    - Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
  2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại:  
     - Tôn trọng độc lập, ch  quyền và toàn vẹn lãnh th , không can thiệp vào công việc nội 
bộ c a nhau. 
    - Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 
  3. Ph ơng h ớng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại:  



    - Ch  động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 
    - C ng cố và tăng c ng quan hệ với các Đảng cộng sản. 
    - Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. 
    - Ch  động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con ng i. 
    - Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. 
  4.  Trách nhiệm của công dân đối với chính sách ngoại: 
    - Tin t ng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại  c a Đảng và Nhà n ớc. 
    - Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò c a n ớc ta trên tr ng quốc tế. 
    - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào công việc liên quan đến công tác đối 
ngoại. 
    - Thể hiện ý th c dân tộc và phát huy nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, có 
thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị. 
   * Trách nhiệm của bản thân: 
    + Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò c a Việt Nam. 
    + Hữu nghị, hợp tác, thân thiện và lịch sự với ng i n ớc ngoài. 
    + Tham gia các công việc liên quan đối ngoại nh : Làm hàng xuất khẩu, có khả năng 
ngoại ngữ để giới thiệu Việt Nam với khách du lịch, làm việc  các công ty n ớc ngoài. 
 
II. H  th ng câu h i: 
Câu 1: Trong quan hệ quốc tế hiện nay, xu thế nào đ ợc coi là n i trội và tác động sâu sắc 
đến đ ng lối, chính sách đối ngoại c a n ớc ta? 
A. Xu thế cạnh tranh gay gắt giữa các n ớc. 
B. Xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển. 
C. Bất đ ng giữa các n ớc ngày càng gia tăng. 
D. Tranh chấp lãnh th , xung đột sắc tộc, tôn giáo ngày càng gia tăng. 
Câu 2: Quá trình m rộng các hoạt động kinh tế trong phạm vi một quốc gia sang phạm vi 
khu vực hoặc toàn thế giới đ ợc gọi là quá trình 
A. dịch chuyển đầu t .                                          B. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  
C. phát triển kinh tế đối ngoại.                             D. toàn cầu hoá. 
Câu 3: Cùng với việc đẩy mạnh công cuộc Đ i mới đất n ớc, trên lĩnh vực đối ngoại, 
Đảng và Nhà n ớc ta đư làm gì để sớm đ a n ớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ớc? 
A. Phát triển đối ngoại nhân dân. 
B. Ch  động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 
C. Đ i mới cơ chế quản lí kinh tế – xã hội. 
D. Đ i mới hệ thống luật pháp. 
Câu 4: Bên cạnh nguyên tắc tôn trọng độc lập, ch  quyền và toàn vẹn lãnh th , không can 
thiệp vào công việc nội bộ c a nhau, chính sách đối ngoại c a Đảng và Nhà n ớc ta còn 
đ ợc thực hiện theo nguyên tắc nào? 
A. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 
B. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. 
C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. 
D. C ng cố và tăng c ng quan hệ với các n ớc xã hội ch  nghĩa. 
Câu 5: Trong hoạt động đối ngoại, để việc hợp tác đạt hiệu quả và bền vững, đòi hỏi các 
bên tham gia phải  
A. không đ ợc làm ph ơng hại đến lợi ích c a nhau. 
B. tuyệt đối tin t ng  nhau. 



C. chấp nhận thiệt thòi về phía mình. 
D. hi sinh vì lợi ích c a ng i khác. 
Câu 6: Việt Nam tr  thành thành viên ca Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
vào th i gian nào? 
A. Ngày 28 - 7 - 1995.                                           B. Ngày 27 - 8 - 1995.  
C. Ngày 15 - 8 - 1997.                                           D. Ngày 30 - 4 - 1999. 
Câu 7: Trong những m c tiêu lớn c a th i đại mà hoạt động đối ngoại đư và đang tham 
gia tích cực để thực hiện thì đâu là m c tiêu hàng đầu? 
A. Độc lập dân tộc.               B. Tiến bộ xã hội.         C. Dân ch.          D. Hoà bình.  
Câu 8: Hoạt động đối ngoại chỉ bền vững và mang lại hiệu quả khi dựa trên cơ s  
A. một bên phải đ ợc lợi.                                   C. phần đóng góp phải bằng nhau.  
B. bình đẳng, cùng có lợi.                                   D. tự nguyện và chấp nhận thua thiệt. 
Câu 9: Việt Nam là một trong những thành viên tham gia sáng lập t  ch c nào sau đây?  
A. ASEAN.                B. APEC.                       C. ASEM.                  D. WTO. 
Câu 10: Để phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ớc, một trong những ph ơng h ớng cơ bản  
để thực hiện chính sách đối ngoại c a n ớc ta là đẩy mạnh hoạt động 
A. đầu t  ra n ớc ngoài.                                              B. kinh tế đối ngoại.  
C. xuất nhập khẩu.                                                     D. th ơng mại với bên ngoài. 
 


	Bài 7:     THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ
	Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA
	Bài 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI.


