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Câu a. 

Theo em, Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế nào 

? 

Trả lời 

- Vũ Xuân Trường và đồng bọn tổ chức đường dây buôn bán, vận chuyển xuyên ma túy Thái 

Lan - Lào - Việt Nam. 

- Chúng đã lợi dụng cán bộ và phương tiện của lực lượng của công an, của cơ quan nhà 

nước; 

- Chúng đã buôn bán, vận chuyển hàng tạ thuốc phiện, hàng trăm kg hê-rô-in vào Việt Nam 

để tiêu thụ; 

- Dùng tiền để mua chuộc dụ dỗ cán bộ nhà nước 

Câu b. 

 Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra những hậu 

quả như thế nào ? 

Trả lời 

+ Chúng gieo rắc “cái chết trắng” 

+ Hủy hoại nhân cách của con người. 

+ Làm thoái hóa biến chất một số cán bộ trong đó có cả cán bộ của ngành công an. 

+ Nhiều gia đình tan nát. 

- Chúng đã bị pháp luật trừng trị 

+ 22 bị cáo với nhiều tội danh bị tòa tuyên phạt 8 án tử hình, 6 án tù chung thân, 2 án 20 năm 

tù; số còn lại từ 1 đến 9 năm tù giam và bị phạt tiền và tịch thu tài sản. 

Câu c. 

Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có 

những phẩm chất gì ? 
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Trả lời 

- Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. 

- Thực hiện đúng những lời Bác Hồ đã càn dặn đối với chiến sĩ công an. 

- Dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn trở ngại. 

- Luôn giữ phẩm chất trong sáng của người chiến sĩ công an nhân dân. 

- Tôn trọng pháp luật, có tính kỉ luật cao. 

Câu d.  

Người học sinh có cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không ? Tại sao ? Em hãy nêu 

một ví dụ cụ thể. 

Trả lời 

- Học sinh rất cần có tính kỉ luật: 

Mỗi cá nhân học sinh biết thực hiện tốt kỉ luật thì nội quy nhà trường sẽ được thực hiện tốt.. 

- Học sinh biết tôn trọng pháp luật sẽ góp phần làm cho xã hội ổn định, bình yên. 

 


