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Câu 1: Quyền thể hiện công dân tham gia quản lỦ Nhà nước, giám sát hoạt động c a cơ 
quan Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước 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 2: Công dân thực hiện quyền tố cáo khi gặp trư ng hợp 
A. ông A xây nhà trái phép làm hỏng nhà ông B hàng xóm. 
B. anh T - nhân viên Điện lực đã tự Ủ ngưng 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 hồi đất thổ cư c a gia đình liệt sĩ. 
Câu 3: "Hình thức dân ch với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu 
quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc c a cộng đồng, c a Nhà nước" là  
A. dân ch  trực tiếp.                                      B. thức dân ch gián tiếp.  
C. dân ch tập trung.                                     D. dân ch xã hội ch  nghĩa. 
Câu 4: Anh A đề nghị th  trư 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 ứng cử.  
C. Quyền bãi nại.                                                  D. Quyền khiếu nại. 
Câu 5: Quyền c a công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết 
về hành vi vi phạm pháp luật c a bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đó là 
A. quyền khiếu nại.        B. quyền bầu cử.          C. quyền tố cáo.        D. quyền góp ý. 
Câu 6: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi 
công dân A đã thực hiện quyền dân ch nào? 
A. Quyền ứng cử.                                  B. Quyền kiểm tra, giám sát.  
C. Quyền đóng góp Ủ kiến.                       D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
Câu 7: Nhằm khôi ph c quyền và lợi ích hợp pháp ca công dân đã 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 8: Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích c a 
nhà nước, tổ chức 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 9: Trên cơ s  chính sách và pháp luật c a Nhà nước, 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 nước và xã hội  
A. phạm vi cả nước.                                                     B. phạm vi cơ s . 
C. phạm vi địa phương.                                                D. phạm vi cơ s  và địa phương. 
Câu 10:  phạm vi cơ s , ch  trương, chính sách pháp luật là 
A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  
B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 
C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phư ng 
quyết định. 
D. những việc nhân dân  xã, phư ng giám sát, kiểm tra. 
Câu 11:  phạm vi cơ s , kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo c a công dân là 



A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  
B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 
C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phư ng 
quyết định. 
D. những việc nhân dân  xã, phư ng giám sát, kiểm tra. 
Câu 12: Đối tượng nào sau đây có quyền tố cáo? 
A. Cá nhân.                      B. Cơ quan.                C. Tổ chức.                 D. Đoàn thể. 
Câu 13: Khi công dân phát hiện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích 
c a Nhà nước thì họ có quyền 
A. khiếu nại.                         B. tố cáo.                   C. kiến nghị.                        D. yêu cầu. 
Câu 14: Nội dung nào sau đây không đúng với quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 
hội? 
A. Thảo luận vào các công việc chung ca đất nước trong tất cả các lĩnh vực c a đ i sống 
xã hội. 
B. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước. 
C. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.  
D. Tố cáo những hành vi trái pháp luật c a các cá nhân, tổ chức. 
Câu 15: Quyền tham gia quản lỦ nhà nước và xã hội được 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 thức dân ch gián tiếp  nước ta.            
D. hình thức dân ch trực tiếp  nước ta. 
Câu 16: Công dân có quyền khiếu nại trong các trư ng hợp nào dưới đây? 
A. Bị đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 
B. Bị điều động sang công việc khác.  
C. Bị trừ lương khi vi phạm kỉ luật 
D. Bị bắt vì vi phạm pháp luật hình sự. 
Câu 17: Ch  thế nào có quyền khiếu nại? 
A. Mọi cá nhân, tổ chức.             B. Cá nhân.         C.Tổ chức.        D. Toàn xã hội. 
Câu 18: Ch  thể nào có quyền tố cáo? 
A. Mọi cá nhân, tổ chức.           B. Cá nhân.           C. Tổ chức.        D. Toàn xã hội. 
Câu 19: Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật, xâm hại tới lợi ích c a Nhà nước, 
tổ chức và công dân là mc đích c a quyền nào dưới đây? 
A. Tố cáo.               B. Khiếu nại.                 C. Khi kiện.            D. Dân ch. 
Câu 20: Trong quá trình khiếu nại lần 2 c a công dân thì công dân có thể sử d ng hình 
thức 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 ngư i giải quyết khiếu nại. 
C. Tố cáo ngư i có thẩm quyền giải quyết khiếu nại c a mình.  
D. Kh i kiện ra tòa án dân sự. 
Câu 21: Công dân tham gia góp ý kiến với Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã 
hội c a đất nước là thực hiện 
A. quyền tự do ngôn luận. 
B. quyền tham gia ban hành chính sách kinh tế - xã hội. 



C. quyền tham gia quản lỦ nhà nước và xã hội.  
D. quyền xây dựng bộ máy nhà nước.  
Câu 22: Công dân có quyền khiếu nại trong trư ng hợp nào dưới đây? 
A. Phát hiện một ổ c  bạc trong xóm mình. 
B. Không đồng ý với quyết định kỷ luật c a giám đốc cơ quan. 
C. Phát hiện ngư i lấy cắp tài sản c a cơ quan. 
D. Phát hiện ngư i buôn bán động vật quý hiếm. 
Câu 23: Công dân có quyền tố cáo trong trư ng hợp nào dưới đây? 
A. Không đồng ý với quyết định xử phạt c a cơ quan thuế. 
B. Phản đối hành vi thiếu dân ch trong cuộc họp c a lãnh đạo. 
C. Bị cơ quan quản lý thị trư ng xử phạt quá mức. 
D. Thấy có nhóm ngư i khai thác gỗ trái phép. 
Câu 24: Bà Ni bị Ch  tịch y ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình 
xây dựng nhà . Khi cho rằng quyết định trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi 
ích hợp pháp ca mình, bà Ni cần làm đơn gì và gửi đến ch  thể nào dưới đây cho đúng 
pháp luật? 
A. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 
B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện. 
C. Đơn khiếu nại, gửi tới Ch  tịch y ban nhân dân huyện. 
D. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an xã, nơi có công trình bị tháo dỡ. 
Câu 25: Hòa 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tạp hóa gần nhà Cự. Thấy Hòa thư ng 
bị ch  nhà mắng chửi, đánh đập. Cự rất thương Hòa. Theo em, Cự có quyền tố cáo với cơ 
quan hoặc cá nhân nào dưới đây? 
A. Với y ban nhân dân xã.                       B. Với cô giáo ch  nhiệm. 
C. Với ngư i lớn.                                        D. Với bố mẹ mình. 
Câu 26: Trong cuộc họp tổng kết c a xã T, kế toán Hoàng từ chối công khai việc thu chi 
ngân sách nên bị ngư i dân phản đối. Ông Mai yêu cầu được chất vân trực tiếp kế toán 
nhưng bị Ch  tịch xã ngăn cản. Ch  thể nào dưới đây đã vận d ng đúng quyền tham gia 
quản lỦ nhà nước và xã hội? 
A. Ngư i dân xã T và ông Mai.             B. Ch tịch xã và ông Mai. 
C. Ch  tịch và ngư i dân xã T.                D. Kế toán Hoàng, ông Mai và ngư i dân xã T. 
Câu 27: Nhân dân thôn B họp bàn và quyết định mức góp tiền c a từng hộ để xây dựng 
điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ng hộ kinh 
phí. Việc họp bàn và quyết định c a bà con thôn B thể hiện quyền tham gia quản lý nhà 
nước và xã hội  phạm vi 
A. xã hội.               B. cơ s .                 C. văn hóa.            D. cả nước.     
Câu 28: Trong cuộc họp đại diện các hộ gia đình, anh Hiếu phản đối mức kinh phí đóng 
góp xây dựng nhà văn hóa do ông Minh - Ch  tịch xã đề xuất nhưng chị Bình là thư kỦ 
cuộc họp không ghi ý kiến c a anh Hiếu vào biên bản. Khi bà Toàn phát hiện và phê 
phán việc này, ông Minh đã ngắt l i, đuổi bà Toàn ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị An là 
con gái bà Toàn đã viết bài nói xấu ông Minh trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi 
phạm quyền tham gia quản lỦ nhà nước và xã hội c a công dân?  
A. Ông Minh và chị An.                       B. Ông Minh, chị Bình, chị An và bà Toàn. 
C. Ông Minh và chị Bình.                      D. Ông Minh, chị Bình và chị An. 



Câu 29: Nhân viên Tín phát hiện giám đốc cơ quan X có hành vi lợi d ng chức v  để 
chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên Tín đã vận 
d ng sai quyền nào dưới đây c a công dân?  
A. Đàm phán.               B. Kiến nghị.                 C. Tố cáo.            D. Khiếu nại. 
Câu 30: Do phải đi làm ăn xa nên chị Lan đã gửi cháu Yến vừa tròn 16 tuổi, nh  gia đình 
anh họ tên Nam chăm sóc và nói sẽ gửi tiền nh  anh Nam nuôi cháu Yến ăn học. Vợ 
chồng anh Nam đã chiếm đoạt số tiền chị Lan gửi về, còn bắt cháu Yến nghỉ học và đi 
làm nhân viên cho quán karaoke Z. Một lần đang dọn dẹp phòng hát, cháu Yến đã bị anh 
B gi  trò đồi bại. Hoảng sợ, Yến đã lấy chai rượu đập vào ngư i anh B làm anh B bị 
thương. Hành vi c a ai cần bị tố cáo? 
A. Vợ chồng anh Nam.                              B. Ch  quán Z, B.                  
C. Vợ chồng anh Nam, B.                          D. Cháu Yến. 
Câu 31: Bà Mỵ chuyển quyền quản lý doanh nghiệp cho con trai Hùng theo đúng quy 
định c a pháp luật nhưng bị cơ quan chức năng từ chối. Bà Mỵ và anh Hùng cần dựa vào 
quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp ca mình? 
A. Điều tra.               B. Khiếu nại.                 C. Tố cáo.            D. Phán quyết.  
Câu 32: Bức xúc vì vợ mình là chị Lía bị công ty Y sa thải mà không rõ lý do, anh Tùng 
đã đến gặp ông Hình là giám đốc công ty Y để hỏi thì bị bà Phong là phó giám đốc chửi 
bới, nói những l i bịa đặt xúc phạm đến danh dự chị Lía. Không những vậy, anh Tùng 
còn bị ông Thanh và ông Giá là bảo vệ công ty đánh đập. Những ai dưới đây cần bị tố 
cáo? 
A. Ông Giá, ông Hình và bà Phong.                  B. Bà Phong, ông Thanh và ông Giá.                  
C. Ông Thanh, ông Giá và anh Tùng.                D. Ông Hình, ông Giá và chị Lía.  


