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Họ và tên thí sinh: ......................................................................;   Số báo danh: ......................... 
 

Câu 81: Trong quan hệ lao động, quyền bình đẳng của người sử dụng lao động và người lao động được 

thể hiện thông qua 

 A. hợp đồng dân sự. B. hợp đồng kinh tế. 

 C. hợp đồng lao động. D. hợp đồng thương mại. 

Câu 82: Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà 

 A. pháp luật cho phép.    B. pháp luật yêu cầu phải làm. 

 C. pháp luật can thiệp.    D. pháp luật cấm. 

Câu 83: Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là 

thực hiện nội dung quyền 

 A. học bất cứ ngành nghề nào.   B. học thường xuyên, học suốt đời. 

 C. lựa chọn chương trình học.   D. bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 84: Quyền nào dưới đây không thuộc nội dung quyền được phát triển của công dân? 

 A. Quyền được phát triển về thể chất.  B. Quyền được nghiên cứu khoa học. 

 C. Quyền được cung cấp thông tin.   D. Quyền được phát triển về tinh thần. 

Câu 85: Tự ý vào nhà người khác kiểm tra vì nghi ngờ có chứa hàng cấm là công dân đã vi phạm quyền 

nào dưới đây? 

 A. Được bảo hộ về danh dự.   B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 C. Được bảo hộ về đời tư.    D. Bất khả xâm phạm về tài sản. 

Câu 86: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? 

 A. Mở rộng thị trường kinh doanh.   B. Lựa chọn hình thức kinh doanh. 

 C. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.   D. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm. 

Câu 87: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu 

dùng, thị trường còn có chức năng 

 A. mua – bán. B. thực hiện. 

 C. kiểm tra. D. thông tin. 

Câu 88: Công dân tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này 

cho thấy công dân đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây? 

 A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  B. Đóng góp ý kiến nơi công cộng. 

 C. Được cung cấp thông tin nội bộ.   D. Quyền tham gia xây dựng quê hương. 

Câu 89: Pháp luật là hệ thống……chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền 

lực nhà nước. Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

 A. xử sự . B. qui tắc xử sự. 

 C. quy định. D. quy tắc ràng buộc. 

Câu 90: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây? 

 A. Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. 

 B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. 

 C. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa. 

 D. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa. 

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi 

 A. vi phạm quy tắc quản lí.    B. vi phạm quan hệ công vụ. 

 C. nguy hiểm cho xã hội.    D. Đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. 
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Câu 92: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có 

quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

 A. tôn trọng danh dự của nhau.   B. chiếm hữu tài sản công cộng. 

 C. che giấu hành vi bạo lực.   D. áp đặt quan điểm cá nhân. 

Câu 93: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

 A. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. B. các quy tắc quản lý nhà nước và xã hội. 

 C. an ninh trật tự và an toàn xã hội.   D. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động. 

Câu 94: Mỗi phiếu bầu cử đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử ? 

 A. Trực tiếp. B. Bình đẳng. 

 C. Phổ thông. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 95: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật 

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

 A. tự do cá nhân. B. tố giác. 

 C. khiếu nại. D. tố cáo. 

Câu 96: Chủ thể nào dưới đây được phép ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp? 

 A. Chánh án Tòa án nhân dân huyện.  B. Thủ trưởng cơ quan Bộ. 

 C. Chánh văn phòng UBND tỉnh.   D. Chủ tịch UBND tỉnh. 

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi 

phạm pháp luật đều 

 A. bị tăng hình phạt. B. bị tước quyền con người. 

 C. được đền bù thiệt hại. D. bị xử lí nghiêm minh. 

Câu 98: Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện 

quyền 

 A. tham gia quản lí xã hội.    B. tự do ngôn luận. 

 C. tự do dân chủ.     D. tham gia xây dựng đất nước. 

Câu 99: Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, tùy theo 

mức độ vi phạm có thể bị xử phạt 

 A. hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.   B. hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm kỷ luật. 

 C. dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hành chính.   D. hình sự hoặc truy cứu trách nhiệm kỷ luật. 

Câu 100: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc 

 A. phân chia đều mọi của cải trong xã hội  B. nâng cao khả năng cạnh tranh lành mạnh. 

 C. sở hữu tài nguyên thiên nhiên thiên nhiên. D. xóa bỏ các rào cản cạnh tranh kinh tế. 

Câu 101: Khi cung > cầu, quan hệ giữa giá cả và giá trị sẽ như thế nào? 

 A. Giá cả < giá trị. B. Giá cả = giá trị. 

 C. Giá cả ≥ giá trị. D. Giá cả > giá trị. 

Câu 102: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là thi hành pháp luật? 

 A. Không buôn bán ma túy.    B. Lựa chọn bảo hiểm nhân thọ. 

 C. Tham gia bảo vệ Tổ quốc.   D. Tự do đăng ký kinh doanh. 

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công 

dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. hoạt động khai báo y tế.    B. người đang cách ly y tế. 

 C. đối tượng tố cáo nặc danh.   D. công cụ để thực hiện tội phạm. 

Câu 104: Trường hợp hình dạng, kiểu dáng võng xếp Duy Lợi được pháp luật bảo hộ nhưng vẫn bị các 

công ty khác làm nhái sản phẩm là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp.  B. Quyền học tập. 

 C. Quyền sáng tạo.     D. Quyền phát triển. 

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền các dân tộc bình 

đẳng trong lĩnh vực giáo dục? 

 A. Tuyên truyền từ bỏ hủ tục.   B. Xây dựng trường dân tộc nội trú. 

 C. Hỗ trợ kinh phí học tập.    D. Thực hiện chế độ cử tuyển . 
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Câu 106: Theo quy định của pháp luật, người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau 

đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

 A. Tổ chức hoạt động khủng bố.   B. Chậm thanh toán tiền thuê nhà. 

 C. Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung.  D. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. 

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật. B. Nâng cao năng lực cá nhân. 

 C. Đăng kí hiến máu nhân đạo.   D. Viết bài đăng báo bài tỏ quan điểm của mình. 

Câu 108: Quyền nào dưới đây tạo điều kiện cho công dân nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra các sản phẩm, các 

công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội? 

 A. Quyền lao động. B. Quyền phát triển. 

 C. Quyền học tập. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 109: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây? 

 A. Tiền tệ thế giới. B. Thước đo giá trị. 

 C. Quản lí sản xuất. D. Phương tiện cất trữ. 

Câu 110: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm 

an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 

 A. thay đổi phương tiện vận chuyển.  B. chủ động định vị khi giao nhận. 

 C. bảo quản bưu phẩm đường dài.   D. tự tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ. 

Câu 111: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã xảy ra sự cố 

sập giàn giáo, làm ba công nhân tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư 

công trình K. Việc làm này của Cảnh sát thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

 C. Tính quy phạm phổ biến.   D. Tính nghiêm minh của pháp luật. 

Câu 112: Anh T, anh M và anh V cùng làm việc tại một công trường. Mặc dù bị bà Q ép giá, anh V vẫn 

kí hợp đồng thuê ngôi nhà bỏ không của bà Q trong thời hạn hai năm để ở. Tại đây, anh V bí mật tổ chức 

kinh doanh thể thao qua mạng và đồng thời nhận cá độ của nhiều người với tổng số tiền là một tỉ đồng. 

Nghe anh V tư vấn, anh T lấy lí do phải chữa bệnh để vay 170 triệu đồng của anh M rồi dùng số tiền này 

cá độ bóng đá và bị thua. Liên tục bị anh T tránh mặt với mục đích trốn nợ nên anh M đã tạt sơn làm bẩn 

tường nhà anh T. Trong khi đó, do quá hạn ba tháng mà không nhận được tiền cho thuê nhà, cũng không 

liên lạc được với anh V, bà Q đã làm đơn tố cáo. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự, 

vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

 A. Anh T và anh M. B. Anh V, anh M và bà Q. 

 C. Anh T và anh V. D. Anh V, anh T và anh M. 

Câu 113: Trong cuộc họp với các gia đình trong bản, ông H trưởng bản đã động viên khen ngợi gia đình 

anh M, đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của nhà nước để làm giàu. Ngoài ra ông cũng phê bình và 

nhắc nhở gia đình ông D cần thay đổi phương thức làm ăn để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước hỗ 

trợ đồng bào dân tộc. Gia đình anh M đã thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc của nhà 

nước ta trên phương diện nào dưới đây? 

 A. Giáo dục. B. Văn hóa. C. Kinh tế. D. Chính trị. 

Câu 114: Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm 

triệu đồng của anh T và anh C với ý định chiếm đoạt số tiền đó, ông đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh 

sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi 

cấp cứu. Ông D đồng thời phải chịu các loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Kỉ luật và hình sự. B. Kỉ luật và dân sự. 

 C. Dân sự và hình sự D. Dân sự và hành chính. 

Câu 115: Do anh A phải cách ly y tế theo quy định, nên chị C đã giúp anh A bỏ phiếu bầu cử theo đề 

xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ K không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị C 

viết phiếu bầu theo ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ K bỏ vào hòm phiếu. Anh A và chị C đã vi phạm nguyên 

tắc bầu cử nào dưới đây? 

 A. Phổ thông.                 B. Trực tiếp. C. Bình đẳng.     D. Công khai. 
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Câu 116: Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã kiến nghị với đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Việc làm trên biểu hiện quyền nào 

dưới đây của công dân? 

 A. Quyền khiếu nại, tố cáo.    B. Quyền sáng tạo, phát triển. 

 C. Quyền bầu cử, ứng cử.    D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 117: Thôn Y có ông T; vợ chồng anh G, chị P; vợ chồng chị M, anh N và con gái là cháu H cùng 

sinh sống. Vốn có định kiến từ trước nên khi thấy chị P vào nhà mình, chị M cho rằng chị P có mục đích 

xấu nên đã tri hô và hỗ trợ anh N đánh đuổi chị P. Sau đó ít lâu, bị chị P đưa tin sai sự thật về mình, anh 

N đã bí mật bắt giam chị P tại một ngôi nhà hoang. Qua hai ngày chị P mất tích, anh G phát hiện sự việc 

nên đã thuê ông T dùng hung khí đe dọa giết anh N và buộc anh N phải thả vợ mình. Khi bác sĩ yêu cầu 

chị P phải nằm việc điều trị do bị sang chấn tâm lí, anh G bắt cháu H rồi quay video và gửi cảnh cháu 

ngất xỉu do bị bỏ đói cho anh N để gây sức ép yêu cầu anh N phải trả tiền viện phí cho vợ mình. Những ai 

sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khỏe của công dân? 

 A. Anh N, chị M và ông T.    B. Anh N, chị M, anh G và ông T. 

 C. Chị M, anh N và anh G.    D. Anh N và anh G. 

Câu 118: Anh S là Chi cục trưởng, anh V và anh P là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi Cục kiểm lâm 

X. Anh V phát hiện anh S cho ông M khai thác khối lượng lớn gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh V đã 

tống tiền ông M. Biết chuyện, anh S yêu cầu anh P tạo hồ sơ giả vu khống anh V mắc lỗi nghiêm trọng để 

dựa vào đó anh S thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh V. Vốn có mâu 

thuẫn cá nhân nên khi bắt gặp chị Q, một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh V vào 

rừng hái lá thuốc, anh P đã lập biên bản xử phạt chị Q 500 nghìn đồng. Sau đó, chứng kiến chị Q ném 

chất bẩn vào phòng làm việc của mình, anh P đã đánh chị bị chấn thương. Hành vi của những ai sau đây 

vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Anh S, anh V, anh P và ông M.   B. Anh S và anh P. 

 C. Anh S, anh P và anh V.    D. Anh S và chị Q. 

Câu 119: Anh B là cán bộ huyện X đã nhận hối lộ từ bà H số tiền 12 triệu đồng và hứa sẽ làm giả hồ sơ 

để giúp bà H được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Tuy nhiên, việc làm giả hồ sơ không thành nên anh B 

đã trả lại 8 triệu đồng cho bà H. Hành vi của anh B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? 

 A. Dân sự và hành chính. B. Hình sự và dân sự. 

 C. Kỉ luật và hành chính. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 120: : Khi bàn với chồng là anh K về việc dùng một phần tiết kiệm của hai vợ chồng để ủng hộ quỹ 

vacxin phòng, chống COVID 19, chị H phát hiện anh K đã tự ý cho bạn vay toàn bộ số tiền tiết kiệm đó. 

Bức xúc vì chưa lấy lại được số tiền đó, chị H đã bỏ về nhà mẹ đẻ là bà G sinh sống. Vì đang tham gia 

làm tình nguyện viên trong khu cách ly y tế tập trung nên năm ngày sau bà G mới biết chuyện. Cho rằng 

con gái mình không được con rể tôn trọng nên bà G đến nhà gặp bà M mẹ anh K yêu cầu anh K phải đến 

đón vợ về nhà và phải công khai xin lỗi vợ. Vốn có định kiến với bà G, bà M lớn tiếng xúc phạm và đuổi 

bà G ra về. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Bà G, anh K, chị H và bà M.   B. Anh K, bà G, bà M. 

 C. Anh K và chị H.     D. Anh K, chị H, bà M. 

 

----------- HẾT ---------- 

 


