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Mã đề 001

Câu 1: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Sưu tầm tài liệu tham khảo.
B. Khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm.
C. Sử dụng hộp thư điện tử.
D. Sử dụng dịch vụ công cộng.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, quyền học tập của công dân được thể hiện ở việc mọi
công dân đều được
A. đặc cách trong đánh giá.
B. ưu đãi khi tuyển sinh.
C. hưởng học bổng toàn phần.
D. đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 3: Nghi ngờ em Q lấy trộm điện thoại trong cửa hàng của mình, anh K đã bắt Q đứng im
một chỗ trong 3 giờ đồng hồ và dán giấy có nội dung “Tôi là kẻ trộm” lên người Q. Chị C là
nhân viên cửa hàng đã mượn điện thoại của bảo vệ A để quay lại hình ảnh em Q, sau đó chị C
và bạn là chị H đã đưa clip đó lên mạng xã hội Facebook. Trong trường hợp này ai đã vi phạm
quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự ?
A. Anh K, chị C và bảo vệ A.
B. Anh K, chị C và chị H.
C. Chị C và chị H.
D. Chị C và bảo vệ A.
Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là do
A. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
B. sự gia tăng, mở rộng sản xuất hàng hoá.
C. có nguồn lao động dồi dào trong xã hội đáp ứng nhu cầu.
D. sự thay đổi của quan hệ cung - cầu.
Câu 5: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật vi phạm pháp luật
dân sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tổ chức sản xuất vũ khí quân dụng.
B. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.
C. Tự ý sửa chữa nhà đang thuê.
D. Không tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?
A. Công dân được tham gia hoạt động văn hóa.
B. Công dân được tự do sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật.
C. Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
D. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
Câu 7: Tại một cuộc họp bàn về chủ trương nâng cấp nhà văn hóa phường Y. Sau khi đề xuất
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mức đóng góp kinh phí nâng cấp nhà văn hóa phường của mỗi hộ dân, ông R là chủ tịch
phường đã chỉ định anh D đưa ra ý kiến nhưng anh từ chối. Sau đó, chị Q phát biểu ý kiến đề
nghị giảm mức đóng góp kinh phí thì bị bà H là bí thư Đảng uỷ phường ngắt lời không cho chị
phát biểu nhưng chị Q vẫn tiếp tục trình bày. Thấy vậy, ông R lớn tiếng ép chị Q chấm dứt ý
kiến và gọi anh X bảo vệ đến đưa chị ra ngoài. Sự việc này khiến chị Q bực tức, đem chuyện
này kể với chị P, vốn có mâu thuẫn với bà H và ông R, chị P đã tung tin lên mạng xã hội với lý
do bà H và ông R chiếm đoạt số tiền hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Cho rằng chị
P cố tình xúc phạm danh dự của mình, bà H, ông R cùng anh X xông vào nhà chị P và đe doạ
đánh chị P. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền tự do ngôn luận, vừa vi phạm quyền bất khả
xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Chị Q, ông R, anh D và bà H.
B. Bà H và ông R.
C. Ông R, anh X và bà H.
D. Ông R, bà H và chị P.
Câu 8: Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc
tạm trú là thể hiện nguyên tắc
A. trực tiếp trong bầu cử.
B. phổ thông trong bầu cử.
C. bình đẳng trong bầu cử.
D. bỏ phiếu kín trong bầu cử.
Câu 9: Một trong những nội dung của bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân là
vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. mua, bán, vay, mượn liên quan đến tài sản chung.
B. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng.
C. lựa chọn nơi cư trú.
D. sở hữu tài sản chung và tài sản riêng.
Câu 10: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới
đây?
A. Quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền tác giả.
D. Quyền phát minh sáng chế.
Câu 11: Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, công dân sử dụng pháp luật khi thực
hiện hành vi nào sau đây?
A. Thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.
B. Từ chối khai báo dịch tễ.
C. Ủng hộ quỹ văcxin phòng dịch.
D. Người nhập cảnh thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh.
Câu 12: Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ở xã X, anh M gợi ý muốn chị C bỏ
phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay
gạch phiếu bầu giúp chị C rồi đưa lại phiếu bầu cho chị C bỏ vào hòm phiếu. Anh M và chị C
đã vi phạm nguyên tắc nào của bầu cử?
A. Bỏ phiếu kín.
B. Trực tiếp.
C. Phổ thông.
D. Bình đẳng.
Câu 13: Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng mà ông K đã kí
vay tiền của bà N, mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên
ông K đã bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với xe của
chị V ngay lúc chị V vượt đèn đỏ khiến chị V bị ngã gãy chân, còn xe của ông K thì hư hỏng
nặng. Phát hiện ông K bỏ trốn, bà N đã gửi đơn tố cáo ông K đến cơ quan chức năng. Biết
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chuyện, ông M chồng bà N đã đến nhà ông K gây rối và bị anh S con trai ông K đuổi đánh.
Trong trường hợp này những ai vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm
dân sự?
A. Ông K, ông M và anh S.
B. Bà N và ông K.
C. Ông K.
D. Ông K và chị V.
Câu 14: Vì mâu thuẫn với anh M nên chị B đã tự ý nghỉ việc nhiều ngày không xin phép.
Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là nhân viên
dưới quyền năm mươi triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự
kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H.
Trong trường hợp này những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí ?
A. Ông H, anh Q, anh M và anh K.
B. Chị B, ông H và anh Q.
C. Anh M, anh K và ông H.
D. Anh M, ông H, chị B, anh Q và anh K.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường
hợp nào sau đây?
A. Bị từ chối nâng lương sớm.
B. Nhận tin nhắn đe doạ giết người.
C. Bị đình chỉ công tác khi không rõ lí do.
D. Phát hiện chủng vi rút mới.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là tác động của quy luật giá trị trong quá trình sản
xuất và lưu thông hàng hóa?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
B. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất.
C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
D. Tăng hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích
là vi phạm quyền tự do cơ bản nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 18: Sau khi tốt nghiệp THPT, do không có điều kiện để tiếp tục học lên đại học nên anh K
đã xin làm công nhân trong một nhà máy. Mấy năm sau, khi có điều kiện anh K đã đăng kí học
đại học theo hệ vừa học vừa làm vào buổi tối. Anh K đã thực hiện quyền học tập của công dân
ở nội dung nào sau đây?
A. Học thường xuyên, học suốt đời.
B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
C. Học bất cứ ngành nghề nào.
D. Học không hạn chế.
Câu 19: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ
như việc thực hiện
A. tổ chức hội nghị khách hàng.
B. tham gia bào hiểm nhân thọ.
C. bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
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D. ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Câu 20: Ông S là chi cục trưởng chi cục hải quan Z. Sau khi nhận của anh Q số tiền 200 triệu
đồng, ông S đã yêu cầu chị K thay đổi thứ tự xuất hàng của anh V xuống vị trí cuối cùng và
cho xe hàng của anh Q thông quan thay vào vị trí của anh V nên đã làm cho xe hàng của anh V
bị hư hỏng . Mấy ngày sau, anh V biết được lý do mình bị chậm thông quan là do ông S đã
nhận tiền hối lộ của anh Q nên đã xông vào phòng làm việc của ông S gây rối và bị bảo vệ bắt
giam tại nhà kho. Được chị K thông tin việc mình nhận hối lộ của anh Q là do anh M và anh L
cố tình tiết lộ, nên ông S đã kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M và anh L với lí do
không hoàn thành nhiệm vụ. Những ai dưới đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại
vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Anh V.
B. Anh V, anh M và anh L.
C. Ông S và chị K và anh Q.
D. Anh M và anh L.
Câu 21: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua
A. việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.
B. quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp.
C. nộp thuế và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
D. thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
Câu 22: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở, với các đề án định canh,
định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng do xã quản lý 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 được thảo luận,ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
D. những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra.
Câu 23: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho
phù hợp với mục đích của con người được gọi là
A. đối tượng lao động.
B. tư liệu sản xuất.
C. sức lao động.
D. tư liệu lao động.
Câu 24: Việc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và ra quyết định xử phạt bà D là giám đốc
một khách sạn và ông A là chủ một cơ sở kinh doanh karaoke về hành vi vi phạm quy định
phòng, chống cháy nổ là thể hiện đặc trừng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.
B. Tinh linh hoạt, phi khuôn mẫu.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 25: Quyền nào dưới đây là cơ sở pháp lí quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực
nhà nước và để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền khiếu nại, tố cáo.
D. Quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến
hành khi có căn cứ cho rằng người đó
A. vi phạm quy trình kiểm phiếu.
B. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
C. từ chối các hoạt động thiện nguyện.
D. tiến hành vận động tranh cử.
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Câu 27: Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt đa số, thiểu số đều có
đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giữa các
dân tộc trên phương diện
A. chính trị.
B. văn hóa.
C. kinh tế.
D. an ninh.
Câu 28: Anh N thuê căn nhà của ông M có thời hạn 5 năm. Trong thời gian đó anh N đã đập
bỏ và tu sửa lại phòng khách và phòng ngủ nhưng không thông báo cho ông M biết. Việc làm
của anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Kỷ luật.
B. Hình sự.
C. Hành chính.
D. Dân sự.
Câu 29: Ông T xây nhà lấn sang phần đất của ông B nên hai người đã lời qua tiếng lại, cùng
lúc đó ông T đã dùng gậy đánh ông B bị thương. Thấy vậy nên con ông B là anh M đã bắt giữ
và nhốt ông T trong nhà mình rồi cùng anh P sang nhà ông T đập phá bức tường vừa được xây.
Do chứng kiến toàn bộ sự việc nên chị H đã quay video và phát tán lên mạng xã hội. Trong
trường hợp này ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Ông T và ông B.
B. Ông T, anh M, anh P.
C. Anh M.
D. Ông T, anh M và chị H.
Câu 30: Theo nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, ở phạm vi cơ sở thì những
việc nào sau đây được dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ
phiếu kín tại các hội nghị toàn thể nhân dân?
A. Kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lí.
C. Các đề án định canh, định cư.
D. Xây dựng quy ước, hương ước.
Câu 31: Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách báo trong thư viện để phục vụ nhu
cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em học sinh hưởng quyền được
phát triển ở nội dung nào?
A. Được khuyến khích phát triển.
B. Được hưởng đời sống đầy đủ về vật chất.
C. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. Được cung cấp thông tin.
Câu 32: Chủ một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế là anh S nhận 25 triệu đồng tiền đặt cọc của
chị M và thỏa thuận với chị về việc cung cấp khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng. Thế nhưng,
vì tham lợi nhuận bất chính nên anh S đã liên hệ với một số cơ sở tái chế khẩu trang đã qua sử
dụng, giá rẻ kém chất lượng để mua và cung cấp cho chị M. Trong quá trình mua bán, cơ quan
quản lý thị trường đã kiểm tra và phát hiện, buộc anh S tiêu hủy toàn bộ số khẩu trang mà anh
S mua để giao cho chị M. Trong trường hợp này, anh S phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới
đây?
A. Hành chính và dân sự.
B. Kỉ luật và hình sự.
C. Kỉ luật và dân sự.
D. Hình sự và dân sự.
Câu 33: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội
thấp hơn tội phạm, xâm phạm tới
A. các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
B. các quan hệ lao động.
C. công vụ nhà nước.
D. các quy tắc quản lí nhà nước.
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Câu 34: Chủ một cửa hàng kinh doanh là chị K cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ bằng
chứng về hành vi nhận hối lộ của ông S là cán bộ có thẩm quyền nên bị ông S dọa thu hồi giấy
phép kinh doanh. Trong trường hợp này chị K đã sử dụng quyền nào sau đây?
A. Quyền tố cáo.
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố tụng.
D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 35: Trường hợp nào sau đây thể hiện hình thức thi hành pháp luật?
A. Cảnh sát giao thông xử phạt công dân vi phạm Luật giao thông đường bộ.
B. Công dân đăng kí kết hôn theo luật định.
C. Người dân khai báo tạm trú, tạm vắng theo quy định.
D. Gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.
Câu 36: Trường hợp nào dưới đây thể hiện hình thức áp dụng pháp luật?
A. Người tham gia giao thông chấp hành tín hiệu đèn giao thông.
B. Anh A và chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn.
C. Cảnh sát giao thông xử phạt người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ.
D. Ông H gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Câu 37: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín vi phạm quyền
được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín của khách hàng khi thực hiện hành vi nào sau
đây?
A. Hủy bỏ biên lai giao dịch.
B. Tự ý thay đổi cước phí.
C. Từ chối giải quyết khiếu nại.
D. Giao nhầm thư cho người khác.
Câu 38: Khi bàn với chồng là anh C về việc dùng một phần tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để
ủng hộ quỹ văcxin phòng, chống dịch COVID – 19, chị H phát hiện anh C đã tự ý cho bạn vay
toàn bộ số tiền tiết kiệm đó. Bức xúc do không lấy lại được số tiền cho vay, chị H đã lớn tiếng
xúc phạm anh C rồi bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Q sinh sống. Vì cho rằng con gái mình không được
con rể tôn trọng, bà Q đến gặp bà B là mẹ của anh C đề nghị bà B yêu cầu anh C phải đón chị
H về nhà đồng thời công khai xin lỗi chị. Vốn có định kiến với bà Q, bà B đã lớn tiếng xúc
phạm và đuổi bà Q ra về. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia
đình?
A. Anh C, bà B và bà Q.
B. Anh C và chị H.
C. Anh C, chị H và bà B.
D. Anh C và bà B.
Câu 39: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định làm phát sinh
các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức được gọi là
A. sửa đổi pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. thẩm tra pháp luật.
Câu 40: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường
trong một thời kì nhất định, tương ứng mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác
định được gọi là
A. cầu.
B. cung.
C. thị trường.
D. giá trị.
.............................HẾT..........................
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