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Họ, tên thí sinh:............................................................................... 

Số báo danh: ................................................................................... 

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của 

người khác là hành vi vi phạm quyền 

 A. được pháp luật bảo hộ bí mật cá nhân. B. bất khả xâm phạm về thông tin. 

 C. bất khả xâm phạm về danh tính. D. được pháp luật bảo hộ về danh dự. 

Câu 82: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất kinh doanh mở rộng thì 

lượng cung hàng hóa 

 A. cân bằng. B. ổn định. C. tăng lên. D. giảm xuống. 

Câu 83: Công dân không vi phạm pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

 A. Bảo kê để người khác đánh bạc. B. Tổ chức vượt biên trái phép. 

 C. Làm trái quy ước làng, xã. D. Tiết lộ danh tính người tố cáo. 

Câu 84: Công dân thực hiện quyền khiếu nại của mình nhằm mục đích 

 A. ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. B. phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

 C. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp. D. khôi phục những thiệt hại về tài sản. 

Câu 85: Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước tổ chức trưng 

cầu dân ý là thể hiện quyền. 

 A. tham gia quản lý nhà nước. B. nâng cấp hạ tầng cơ sở. 

 C. phê duyệt chủ trương và đường lối. D. thay đổi kiến trúc thượng tầng. 

Câu 86: Việc làm nào sau đây vi phạm quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện 

tín của công dân? 

 A. Nhận bưu phẩm đường dài. B. Giao thư nhầm địa chỉ. 

 C. Trực tiếp nhận thư của mình. D. Thu cước phí điện thoại trả sau. 

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, vợ- chồng có quyền bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, 

quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp 

 A. sàng lọc giới tính. B. phát triển kinh tế xã hội. 

 C. kế hoạch hóa gia đình. D. giải quyết việc làm. 

Câu 88: Trong quá trình sản xuất của cải vật chất không bao gồm yếu tố nào sau đây? 

 A. Đối tượng lao động . B. Sức lao động. 

 C. Tư liệu lao động. D. Quan hệ lao động. 

Câu 89: Việc pháp luật chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện các quyền cũng như trình tự và thủ 

tục pháp lý là thể hiện 

 A. nhiệm vụ của pháp luật. B. đặc trưng của pháp luật. 

 C. chức năng của pháp luật. D. vai trò của pháp luật. 

Câu 90: Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi 

nào sau đây? 

 A. Vận chuyển trái phép ma túy.                                B. Cố ý sử dụng trái phép ma túy. 

   C. Đi học không đúng giờ.                                          D. Gian lận trong giờ kiểm tra. 

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân đều phải 

 A. bảo vệ tài sản nhà nước. B. tìm kiếm việc làm phù hợp. 

 C. tìm kiếm thị trường trong nước. D. tự do đăng kí kinh doanh. 
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Câu 92: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào sau đây? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Tuân  thủ pháp luật. 

 C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 93: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp phát hiện 

 A. thông tin niêm yết chứng khoán. B. sự thay đổi của chủng virus mới. 

 C. đường dây sản xuất vacxin giả. D. dấu hiệu biến đổi khí hậu. 

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm 

pháp luật là hành vi 

 A. trái quy định. B. có ý thức.           C. có mục đích.                    D. trái pháp luật. 

Câu 95: Công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, làm cho hàng 

hóa có giá trị 

 A. tăng thêm. B. cá biệt.                 C. sử dụng                           D. trao đổi 

Câu 96: Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động 

làm những gì mà pháp luật quy định 

 A. cần làm.                         B. phải làm.              C. được làm.             D. không được làm. 

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi 

 A. giữ bí mật thông tin phiếu bầu. B. ghi tên danh sách tại nơi tam trú. 

 C. đăng ký bầu cử tại nơi cư trú. D. bầu cử bằng cách gửi thư. 

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động 

 A. tìm kiếm thị trường, khách hàng. B. huy động mọi nguồn lực kinh tế. 

 C. tuyển dụng người lao động. D. lựa chọn các nhà đầu tư. 

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc 

bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người 

 A. đại diện. B. lao động. C. làm chứng. D. giám hộ. 

Câu 100: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng  nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi 

người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? 

  A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính ổn định lâu dài.  

     C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  D. Tính chặt chẽ, nghiêm túc. 

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, cá nhân có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của người 

khác khi có căn cứ để khẳng định địa điểm đó có 

 A. những hành vi gây mất trật tự. B. người đang bị truy nã lẩn trốn. 

 C. hành vi tổ chức đua xe. D. người bạn ở xa đến chơi. 

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi phạm tội thì phải 

 A. chịu trách nhiệm hình sự. B. đưa vào trường giáo dưỡng. 

 C. bị xử phạt hành chính. D. hủy bỏ mọi giao dịch dân sự. 

Câu 103: Công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Đánh người thi hành công vụ. B. Đe dọa giết người làm chứng. 

 C. Phá hỏng tường nhà hàng xóm. D. Vô tình gây tai nạn chết người. 

Câu 104: Những việc dân được kiểm tra, giám sát là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội của công dân ở phạm vi nào sau đây? 

 A. Khu vực. B. Cả nước. C. Gia đình. D. Cơ sở. 

Câu 105: Hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích là vi phạm quyền 

 A. bất khả xâm phạm về thân thể.  B. được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 

   C. được bảo vệ tính mạng cá nhân.                             D. bảo đảm an toàn bí mật đời tư  
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Câu 106: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệ 

tđể sản xuất hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội 

 A. quan trọng. B. cấp thiết C. tương ứng. D. cần thiết. 

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không 

thể hiện ở việc người lao động được 

 A. tham gia bảo hiểm xã hội. B. tạo cơ hội tiếp cân việc làm. 

 C. lựa chọn mức thuế thu nhập. D. trả công theo đúng năng lực. 

Câu 108: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối thực hiện hành vi 

 A. dạy học trực tuyến. B. trồng rừng phòng hộ. 

 C. che dấu tội phạm. D. kê khai tài sản. 

Câu 109: Việc xét xử các vụ án kinh tế ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người vi phạm là 

ai, giữ chức vụ gì là thể hiện công dân bình đẳng về 

 A. quyền trong kinh doanh. B. nghĩa vụ trong kinh doanh. 

 C. nghĩa vụ pháp lý. D. trách nhiệm pháp lý 

Câu 110: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Kinh doanh bất cứ ngành, nghề gì. B. Ký kết hợp đồng kinh doanh. 

 C. Chủ động tìm kiếm thị trường. D. Tự chủ hoạt động kinh doanh. 

Câu 111: Chị A đi từ vùng dịch về, có biểu hiện sốt nhẹ, chị đã khai báo y tế và đăng ký được làm 

xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Phát hiện sự việc, anh T là chủ tich UBND huyện đã chỉ đạo anh H 

là trưởng công an huyện khóa cửa nhốt chị A suốt 14 ngày để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Anh T 

và anh H đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Được bảo hộ về tính mạng. 

 C. Được hưởng các dịch vụ y tế. D. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

Câu 112: Anh D là trưởng phòng kỹ thuật của nhà máy khai thác than yêu cầu công ty trang bị bảo 

hộ lao động thiết yếu của mình và các công nhân trong nhà máy. Tuy nhiên, việc làm này của anh D 

bị Giám đốc phản đối và cắt giảm phụ cấp chức vụ. Anh D cần vận dụng quyền nào sau đây để bảo 

vệ quyền và lợi ích của mình? 

 A. Khiếu nại. B. Khởi tố. C. Tố cáo. D. Khởi kiện. 

Câu 113: Trong dịp tết nguyên đán vừa qua, sau khi kiểm tra việc buôn bán của các hộ gia đình 

trong thành phố A, Đội quản lý thị trường của thành phố đã phát hiện và lập biên bản xử phạt bà B 

do kinh doanh nhiều mặt hàng không có trong giấy phép kinh doanh. Bà B đã đưa phong bì cho đội 

trưởng C để không bị lập biên bản xử phạt. Anh D trong đội nhìn thấy nhưng cũng lờ đi. Bà B đã 

thực hiện không đúng những hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây? 

 A. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.  B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. 

 C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.           D. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. 

Câu 114: Ông A là Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn cấp phép cho anh H là cháu của ông được khai thác gỗ rừng đầu nguồn với một số lượng lớn 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ông A đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

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

 C. Kỉ luật và dân sự. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 115: Trong thời gian cách ly y tế theo chỉ thị 16 của chính phủ về phòng, chống dịch Covid-

19. Do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống tầng hầm của chung cư X để 

lấy đồ thì được anh H là thành viên của tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu đeo khẩu trang và sát 

khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái độ chống đối, giật khẩu 

trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào mặt của anh P. Do 

có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung 

tin lên mạng xã hội. Những ai dưới đây không tuân thủ và thi hành pháp luật? 

 A. Anh P, anh H và anh K. B. Chị V, anh P và anh K. 



                                               Trang 4/4 - Mã đề thi 302 

 C. Anh P, chị V, anh T. D. Chị V và anh P.  

Câu 116: Anh T tới phỏng vấn xin việc tại công ty X, nhưng hồ sơ của anh lại bị loại vì lý do anh là 

người dân tộc  thiểu số. Trong khi hồ sơ của anh B thiếu một số văn bằng, chứng chỉ thì được nhận, 

vì anh là người thân của Giám đốc công ty X. Giám đốc công ty X vi phạm nội dung nào sau đây 

của quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Thực hiện quyền lao động. B. Bình đẳng về cơ hội tuyển dụng. 

 C. Bình đẳng giữa lao động nam, nữ. D. Giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 117: Chị M và chị N cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược trên một con phố. Phát 

hiện chị M bí mật bán thêm thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, chị N bảo chồng mình là anh K đe dọa 

tống tiền chị M. Bức xúc, chị M đã cung cấp bằng chứng và tố cáo việc chị N chuyên cung cấp 

thuốc quá hạn sử dụng cho nhiều khách hàng. Chị M và chị N cùng vi phạm nội dung nào sau đây 

của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.       B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 C. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí.      D. Tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp. 

Câu 118: Bức xúc về việc anh H tự ý rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, 

chị M vợ anh bỏ đi khỏi nhà. Thương cháu nội mới hai tuổi thường xuyên khóc đêm vì nhớ mẹ, bà 

S mẹ anh H gọi điện xúc phạm thông gia đồng thời ép con trai bỏ vợ. Khi chị M nhận quyết định li 

hôn, ông G bố chị đến nhà bà S gây rối nên bị chị Y con gái bà đuổi về. Những ai dưới đây đã vi 

phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Anh H, chị M và bà S. B. Anh H, chị M và ông G. 

 C. Anh H, chị M, bà S và ông G. D. Chị M, bà S, ông G và chị Y. 

Câu 119: Ông H nhận trước 20 triệu đồng tiền đặt cọc của bà M để cho bà M thuê cửa hàng kinh 

doanh Z. Vì được trả giá cao hơn nên ông H đã cho anh K thuê lại cửa hàng trên và trả lại toàn bộ 

tiền đặt cọc cho bà M. Bức xúc, bà M cùng chồng là ông N thuê anh T đến đập phá cửa hàng của 

anh K và đánh ông H khiến ông bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Những ai dưới đây đồng 

thời vi phạm hình sự và dân sự ? 

 A. Ông N, bà M và ông H. B. Ông H, anh K và ông N. 

 C. Anh K, ông N và bà M. D. Anh T, bà M và ông N. 

Câu 120: Trong cuộc họp bàn về phòng dịch Covid 19, ông P, trưởng khu phê bình tiệm cắt tóc nhà 

chị V vẫn  mở cửa đón tiếp khách hàng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thấy vậy, anh T 

chồng chị V lớn tiếng cắt ngang, phản đối ý kiến của ông P cho rằng ông P ghen ghét với nhà mình, 

không tạo cơ hội cho người dân kinh doanh. Để làm dịu không khí cuộc họp, ông A là chủ tịch xã 

đến dự và phát biểu, ông đọc bài báo của chị Q viết về những tấm gương người tốt việc tốt trong 

phong trào chống dịch cho toàn thể mọi người dự họp nghe và phê bình hành động của vợ chồng 

anh T, khiến anh bức xúc bỏ họp ra về. Sau cuộc họp, chị S đã đăng tải thông tin không đồng tình 

với ông P lên mạng xã hội. Những ai dưới đây thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của công dân? 

 A. Ông P và chị S. B. Chị Q, Ông P và chị S. 

 C. Ông P và ông A. D. Ông P, ông A và chị Q. 

 

                                              - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

  - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
 

----------- HẾT ---------- 

 


