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Câu 81: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí? 

A. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. B. Răn đe ngườikhác không vi phạm. 

C. Công khai bí mật đời tư người khác. D. Kiềm chế việc làm trái pháp luật. 

Câu 82: Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại 

đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là 

A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật. 

C. vi phạm pháp luật. D. thực hiện pháp luật. 

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người đã thành niên vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện 

hành vi nào dưới đây? 

A. Tàng trữ, vận chuyển vũ khí trái phép. B. Từ chối khai báo tạm trú, tạm vắng. 

C. Chở hàng cồng kềnh trong giờ cao điểm. D. Tự ý chiếm dụng hành lang giao thông. 

Câu 84: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây? 

A. Số lượng hàng hóa. B. Chất lượng hàng hóa. 

C. Giá trị trao đổi. D. Giá trị sử dụng. 

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải 

A. chịu trách nhiệm pháp lý. B. cấm rời nơi cư trú. 

C. ghi vào hồ sơ cá nhân. D. bị quản chế hành chính. 

Câu 86: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua 

A. tham gia tư vấn. B. tìm kiếm việc làm. C. sử dụng hợp đồng. D. kí kết mua hàng. 

Câu 87: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng 

hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và 

A. nâng cao tỉ lệ lạm phát. B. duy trì kinh tế tự cấp. 

C. san bằng mọi lợi nhuận. D. tăng năng suất lao động. 

Câu 88: Theo quy định của pháp luật khi cơ quan chức năng xử lí hành vi tổ chức đánh bạc trên 

mạng với qui mô lớn là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 89: Trên thị  trường, khi giá cả giảm thì quan hệ cung cầu tác động với nhau như thế nào? 

A. Cung tăng, cầu giảm. B. Cung giảm, cầu tăng. 

C. Cung và cầu đều tăng. D. Cung và cầu đều giảm. 

Câu 90: Nhờ có pháp luật, Nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, 

tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Điều này thể hiện nội dung nào của pháp luật? 

A. Chức năng. B. Nhiệm vụ. C. Đặc trưng. D. Vai trò. 

Câu 91: Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong đời sống thực tiễn xã hội vì sự phát triển của 

xã hội thuộc nội dung nào sau đây của pháp luật? 

A. Vai trò. B. Bản chất. C. Khái niệm. D. Đặc trưng. 

Câu 92: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu 

nghèo,thành phần, địa vị xã hội, thể hiện công dân bình đẳng về 

A. quyền và nghĩa vụ. B. dân tộc, tôn giáo 

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

Câu 93: Yếu tố nào dưới đây là căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau? 

A. Công cụ lao động. B. Đối tượng lao động. 

C. Sử dụng lao động. D. Hợp đồng lao động. 
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Câu 94: Theo quy định của pháp luật, các cơ quan quyền lực nhà nước  không ban hành văn bản 

nào dưới đây? 

A. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

B. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt  Nam. 

C. Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách. 

D. Luật hôn nhân và gia đình 2014. 

Câu 95: Những hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở 

thành những hành vi hợp pháp các cá nhân, tổ chức là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

A. Xây dựng pháp luật. B. Thực hiện pháp luật. 

C. Phổ biến pháp luật. D. Ban hành pháp luật. 

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, một trong những nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh là 

A. tăng vốn xóa đói, giảm nghèo. B. kiềm chế gia tăng nhanh dân số. 

C. tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia. D. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Câu 97: Anh A, giám đốc doanh nghiệp tư nhân H bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định 

an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong. Anh A phải chịu trách 

nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Hình sự và dân sự. B. Hành chính và dân sự. 

C. Dân sự và kỉ luật. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 98: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân sử dụng pháp luật ? 

A. Công ty X đóng thuế cho kho bạc hàng tháng. 

B. Anh A buôn bán hàng lậu qua biên giới. 

C. Cảnh sát giao thông xử phạt người đi trái đường. 

D. Anh B tố cáo ông C về hành vi tham nhũng. 

Câu 99: Nhà nuớc bảo đảm tỉ lệ thích hợp nguời dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực thể 

hiện nội dung bình đẳng giữa các dân tộc về 

A. chính quyền. B. dân chủ. C. chính trị. D. đoàn kết. 

Câu 100: Chị A là nhân viên hành chính của công ty khai thác than khoáng sản P  . Nửa năm trước, 

giám đốc V điều động chị vào làm trong hầm lò và kí thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận trả lương ở 

mức cao nên chị đã đồng ý. Từ đó đến nay chị A không nhận được tiền lương tăng thêm cho vị trí 

công việc mới. Giám đốc V đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Thực hiện quyền lao động. B. Bình đẳng giữa lao động nam và nữ. 

C. Giao kết hợp đồng lao động. D. Bình đẳng trong kinh doanh. 

Câu 101: Các dân tộc được giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc 

mình là thể hiện nội dung bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực 

A. xã hội. B. chính trị. C. kinh tế. D. văn hóa, giáo dục. 

Câu 102: Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai nhà hàng xóm, ông B đã chửi mắng và đập phá 

tường làm đổ căn nhà cấp bốn của bà K  . Hành vi vi phạm pháp luật của ông B chịu trách nhiệm 

pháp lý nào? 

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

C. Dân sự và kỷ luật. D. Hành chính và kỷ luật. 

Câu 103: Ông Q hối lộ cho ông T, chủ tịch xã D khoản tiền 100 triệu đồng để giải quyết vụ tranh 

chấp đất đai giữa gia đình ông với gia đình bà K  . Ông T giao anh P đi giải quyết thay mình, làm giả 

giấy tờ, ép bà K kí vào giấy chuyển nhượng lại một phần đất cho gia đình ông Q  . Bức xúc, bà K đi 

gặp ông T, tại đây xảy ra xô xát, cãi cọ, ông T bảo anh P đẩy bà vào phòng bảo vệ rồi khóa trái cửa 

lại. Tức giận, ông V chồng bà K đến đánh anh P bị gãy chân phải vào viện. Những ai dưới đây vi 

phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Anh P, ông T và ông V B. Anh P và ông T 

C. Anh P và ông V D. Ông Q, ông T và anh P 

Câu 104: Hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền xâm phạm quyền tự do cơ bản nào dưới đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. B. Được đảm bảo an toàn thư tín. 
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C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 105: Bà D thuê anh K phun thuốc trừ sâu cho vườn rau cạnh trường mầm non. Thấy gió thổi 

mạnh lại đúng vào giờ các cháu đang tham gia hoạt động ngoài trời, ông V, chồng bà D ngăn cản 

nhưng bà D vẫn yêu cầu anh K tiếp tục công việc, dẫn đến nhiều cháu phải cấp cứu vì ngộ độc. 

Trong trường hợp trên, những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Anh K, bà D B. Bà D, ông V và anh K 

C. Ông V, bà D D. Ông V và anh K 

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động không thực hiện theo 

nguyên tắc nào dưới đây? 

A. Ủy quyền. B. Trực tiếp. C. Bình đẳng. D. Tự nguyện. 

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào cũng có quyền bắt người khi người đó đang 

A. truy đuổi kẻ gian. B. có dấu hiệu phạm pháp. 

C. bị nghi ngờ gây án. D. phạm tội quả tang. 

Câu 108: Chị K làm nhân viên hành chính, chuyên viết bài tuyên truyền cho cơ quan, lương thấp. 

Anh P, chồng chị nhiều lần khuyên bỏ việc để kinh doanh cùng mình nhưng do yêu thích công việc 

chị K không đồng ý. Anh P đã đánh chị K và không chu cấp tiền chi tiêu hàng háng của gia đình. 

Bức xúc, chị K bỏ về nhà mẹ đẻ để mặc anh P và các con. Phát hiện sự việc, bà Y mẹ anh P gọi điện 

chửi mắng chị K và yêu cầu chị về ngay. Bực tức, chị K nhờ anh S, em trai mình đến tận nhà đe dọa 

bà Y và bị ông D, chồng bà đánh gẫy tay phải nhập viện. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình 

đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh P, chị K và bà Y B. Anh P, chị K, anh S và ông D 

C. Anh P, bà Y và anh S D. Chị K, anh S và bà Y 

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của công dân? 

A. Tự ý vào phòng ở của người khác. B. Xem thư và điện thoại của bạn. 

C. Đe dọa và đánh người công vụ. D. Khống chế người phạm tội. 

Câu 110: Chị H cho anh K vay 100 triệu trong 3 tháng mà không lấy lãi. Đến khi cần dùng đến, chị 

H đòi thì anh K hẹn thêm 1 tháng nữa, xong trốn tránh không dám gặp chị H  . Bức xúc, lợi dụng lúc 

anh K đi vắng, chị H thuê anh B đến nhà anh K dọa dẫm vợ con và đập vỡ ti vi, tủ lạnh nhà anh K  . 

Bực mình, chị M, vợ anh K chửi mắng, ném bùn lên tường nhà chị H . Những ai dưới đây không 

phải chịu trách nhiệm hình sự ? 

A. Anh K và anh B B. Anh K và chị M 

C. Chị H và anh B D. Anh K, chị H và chị M 

Câu 111: Phát hiện ông Q cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm một phần diện tích đất nhà văn hóa của 

khu để làm cửa hàng, cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông Q 

không chấp hành. Ông Q và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái tôn và anh L chở vật 

liệu. Do bất cẩn trong khi đang thi công nên anh N bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã 

va quệt với người đi đường làm họ bị thương nhẹ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm 

hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Ông Q, anh L và bà T B. Ông Q, anh M và anh N 

C. Bà T, anh N và anh M D. Anh L, ông Q và anh M 

Câu 112: Công dân không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự khi tự ý 

thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Vu khống người khác ăn trộm. B. Tiết lộ bí mật đời tư của bạn. 

C. Tung tin đồn sai sự thật. D. Bảo mật danh tính cá nhân. 

Câu 113: Anh P lấy trộm từ cửa hàng vàng bạc của bà C hàng xóm một dây chuyền vàng trị giá 20 

triệu đồng. Sau đó, anh P kể lại việc này và nhờ anh H giữ hộ số tiền đã lấy nhưng anh H từ chối. 

Khi biết chuyện, vốn có mối thân tình từ trước nên chị M, vợ anh H sang báo với bà C . Bà C chửi 

gia đình anh P và làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm 

pháp luật hình sự? 

A. Anh P, anh H và chị M B. Anh P, anh H và bà C 
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C. Anh P và anh H D. Anh P và bà C 

Câu 114: Nghi ngờ chị S biết việc mình làm thâm hụt quỹ của công ty, ông giám đốc K ra quyết 

định chuyển chị S đang mang thai tháng thứ bảy về chi nhánh ở địa phương cách đó 40km. Tại đây, 

anh T trưởng phòng sắp xếp chị S vào làm việc ở kho bảo quản hóa chất. Thấy vợ đi lại vất vả nên 

anh L chồng chị S lên gặp anh T xin cho chị về công ty. Do không được giải quyết, lại bị anh T 

mắng chửi, nên anh L đẩy anh T ngã chảy máu đầu. Ông X bảo vệ thấy vậy bắt nhốt anh L vào 

phòng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Anh T, chị S và ông K B. Ông K, anh T và anh L 

C. Ông K và anh T D. Ông K, anh L và ông X 

Câu 115: Theo quy định của pháp luật về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình thì vợ hoặc 

chồng đều có quyền: 

A. tự ý mua nhà riêng. B. định đoạt tài sản riêng. 

C. từ chối trách nhiệm nuôi con. D. can thiệp  tín ngưỡng của nhau. 

Câu 116: Do cần vốn để mở rộng kinh doanh, anh T giám đốc công ty X đã chỉ đạo chị M kế toán 

trưởng tạm dừng trả lương cho công nhân sau 10 ngày. Biết chuyện, chị V nhân viên công ty X đã 

tâm sự với chồng là anh P làm nghề tự do, bức xúc anh P đã rủ bạn là anh Q đến gây rối công ty X 

và đe dọa giám đốc T . Trong lúc hai bên cãi vã, sợ bị liên lụy ông Y bảo vệ đã rời phòng làm việc 

tìm cách tránh mặt. Trong trường hợp trên những ai vi phạm kỉ luật? 

A. Chị M và chị V, ông Y B. Chị M, anh T và ông Y 

C. Anh T, anh Q và anh P D. Anh T và ông Y 

Câu 117: Nghi ngờ chị H thuê trọ nhà mình lấy trộm điện thoại, bà M đã chốt khóa ngoài cửa 

phòng chị H để chờ con trai về cùng lục soát. Hành vi của bà M đã vi phạm quyền tự do cơ bản nào 

dưới đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. 

C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 118: Anh G và chị N cùng nộp hồ sơ xin mở văn phòng tư vấn du học lên cơ quan chức năng. 

Do nhận của chị N 100 triệu nên ông P, giám đốc đã loại hồ sơ đầy đủ của anh A rồi cùng anh V 

nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho chị N  . Phát hiện sự 

việc, anh A đã đánh ông P và tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm làm cho gia đình 

anh V bất hòa . Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Anh A, anh V và chị N B. Anh A, chị N 

C. Ông P, anh V và chị N D. Chị N, anh V, anh A và ông B 

Câu 119: Anh D làm giám đốc công ty luật X, anh đã chỉ đạo chị M làm giả hồ sơ để trốn thuế 2 tỷ 

đồng cho doanh nghiệp Q . Phát hiện sự việc cơ quan chức năng đã bắt giam anh D và chị M  . Tình 

huống này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

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

C. Tính giáo dục của pháp luật. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 120: Sau khi thông tư về quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và quản lý giáo dục các 

cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ông X, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh T đã có 

văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện nội dung thông tư trên. Việc làm của ông X thể hiện đặc trưng 

nào dưới đây của pháp luật? 

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

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính thực tiễn xã hội. 

 

----------- HẾT ---------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 


