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A. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  ÔN TẬP TN THPT (2022- 2023) 

 

LỚP 11 (5 TIẾT) 

TT 
Tiết 

CT 
NỘI DUNG 

THỜI LƯỢNG GHI 

CHÚ 

1 1 Baøi 1. Coâng daân vôùi söï phaùt trieån kinh teá 1 tiết   

2 2 Bài 2. Haøng hoaù - tieàn teä - thò tröôøng 1 tiết  

3 3 Bài 3. Quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù 1 tiết  

4 4 Bài 4. Caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù 1 tiết  

5 5 Bài 5. Cung-caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù 1 tiết  

 

LỚP 12 (15 TIẾT) 

TT 
Tiết 

CT 
NỘI DUNG 

THỜI LƯỢNG GHI 

CHÚ 

1 1 Baøi 1. Phaùp luaät vaø ñôøi soáng 1 tiết  

2 2, 3, 4 Bài 2. Thöïc hieän phaùp luaät 3 tiết  

3 5 Bài 3. Coâng daân bình ñaúng tröôùc phaùp luaät 1 tiết  

4 6 Bài 4. Quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân trong moät soá lónh vöïc cuûa ñôøi 

soáng XH 

1 tiết  

5 7 Bài 5. Quyeàn bình ñaúng giöõa caùc daân toäc, toân giaùo. 1 tiết  

6 8, 9, 

10 Bài 6. Coâng daân vôùi caùc quyeàn töï do cô baûn 
3 tiết  

7 11, 12   Bài 7. Coâng daân vôùi caùc quyeàn daân chuû. 2 tiết  

8 13, 14 Bài 8. Phaùp luaät vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng daân  2 tiết  

9 15 Bài 9. Phaùp luaät vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc. 1 tiết  

  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG   

 

 

LỚP 11 (5 tiết) 
 

Baøi 1: COÂNG DAÂN VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Saûn xuaát CCVC:                    

-Laø söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi vaøo töï nhieân, bieán ñoåi caùc vaät theå töï nhieân ñoù thaønh caùc saûn phaåm phuø 

hôïp vôùi nhu caàu cuûa mình. 

* Vai troø cuûa saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát. 

-Laø tieàn ñeà, laø cô sôû thuùc ñaåy môû roäng caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa XH. 

-Laøm con ngöôøi ngaøy caøng hoaøn thieän vaø phaùt trieån toaøn dieän. 

2. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình SX:  

a.  Söùc lao ñoäng: 

- Söùc lao ñoäng: Laø naêng löïc lao ñoäng cuûa con ngöôøi bao goàm theå löïc-trí löïc. 

- Lao ñoäng: Laø hoaït ñoäng coù muïc ñích, coù yù thöùc cuûa con ngöôøi laøm bieán ñoåi nhöõng yeáu toá töï nhieân cho 

phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa con ngöôøi. 

b. Ñoái töôïng lao ñoäng: 

- Laø nhöõng yeáu toá cuûa giôùi töï nhieân maø lao ñoäng cuûa con ngöôøi taùc ñoäng vaøo laøm thay ñoåi hình thaùi cuûa 

noù cho phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa con ngöôøi. 

c. Tö lieäu lao ñoäng: 



TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

          Tổ: Sử - Địa- GDCD                                                                                    - 2 - 

-Laø moät vaät hay heä thoáng nhöõng vaät laøm nhieäm vuï truyeàn daãn söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi leân ñoái töôïng 

lao ñoäng, nhaèm bieán ñoåi ñoái töôïng thaønh saûn phaåm thoaû maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi. 

3. Phaùt trieån kinh teá vaø yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân gia ñình vaø xaõ hoäi .                                       

a.  Phaùt trieån kinh teá laø gì ? 

- Laø söï taêng tröôûng kinh teá gaén lieàn vôùi cô caáu kinh teá hôïp lyù, tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi. 

b. YÙ nghóa.  

         a. Ñoái vôùi caù nhaân. 

         b. Ñoái vôùi gia ñình. 

         c. Ñoái vôùi xaõ hoäi.  

 -> Tích cöïc tham gia phaùt trieån kinh teá vöøa laø quyeàn lôïi vöøa laø nghóa vuï cuûa coâng daân, goùp phaàn thöïc 

hieän daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh. 

 

II. Bài tập:  

Câu 1: Vì sao sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội loài người? 

a. Sản xuất của cải vật chất là điều kiện để tồn tại xã hội. 

b. Sản xuất của cải vật chất mở rộng là tiền đề, cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.  

c. Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, bản thân con người ngày càng phát triển và hoàn thiện 

hơn. 

d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 2: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm 

phù hợp với nhu cầu của mình gọi là: 

a. Sản xuất kinh tế    b. Thỏa mãn nhu cầu. 

c. Sản xuất của cải vật chất.   d. Quá trình sản xuất. 

Câu 3: Xác định đúng đắn vai trò của sản xuất của cải vật chất có ý nghĩa như thế nào? 

a. Giúp con người biết trân trọng giá trị của lao động và của cải vật chất của xã hội. 

b. Giúp con người giải thích nguồn gốc sâu xa của mọi hiện tượng kinh tế - xã hội, hiểu được nguyên nhân 

cơ bản của quá trình phát triển lịch sử xã hội loài người. 

c. Giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự sáng tạo và năng lực lao động vô tận của con người trong lịc sử phát 

triển lâu dài. 

d. a và c đúng, b sai. 

Câu 4: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội? 

a. Cơ sở.  b. Động lực.  c. Đòn bẩy.  d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 5: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến mọi hoạt động của xã hội? 

a. Quan trọng.  b. Quyết định.  c. Cần thiết.   d. Trung tâm.  

Câu 6: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội? 

a. Sự phát triển sản xuất. b. Sản xuất của cải vật chất.     c. Đời sống vật chất, tinh thần. d. Cả a, 

b, c. 

Câu 7: Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động? 

a. Sức lao động là năng lực lao động, còn lao động là hoạt động cụ thể có mục đích, có ý thức của con người. 

b. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể, còn những người lao động 

khác nhau đều phải làm việc như nhau. 

c. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. 

d. Cả a, b, c đều sai. 

Câu 8:Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản 

xuất được gọi là gì? 

a. Sức lao động.  b. Lao động.  c. Sản xuất của cải vật chất.  d. Hoạt động. 

Câu 9: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho 

phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì? 

a. Sản xuất của cải vật chất.  b. Hoạt động.   c. Tác động.   d. Lao 

động. 

Câu 10: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì? 
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a. Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động.      b. Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao 

động. 

c. Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động.        d. Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất. 

Câu 11: 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 gì? 

a. Tư liệu lao động.     b. Công cụ lao động. c. Đối tượng lao động. d. Tài nguyên thiên 

nhiên 

Câu 12: Sức lao động là gì? 

a. Năng lực thể chất của con người.   b. Năng lực tinh thần của con người. 

c. Năng lực thể chất và tinh thần của con người.  

d. Năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất. 

 

 
BAØI 2: HAØNG HOAÙ - TIEÀN TEÄ - THÒ TRÖÔØNG  

I. Kiến thức cơ bản: 

I.. HAØNG HOAÙ:  

1. Haøng hoaù laø gì ?                   

a. KTTN: Laø kieåu saûn xuaát mang tính töï cung töï caáp saûn phaåm laøm ra nhaèm thoaû maõn nhu caàu cuûa chính 

ngöôøi saûn xuaát. 

b. KTHH: Laø kieåu saûn xuaát ñeå baùn nhaèm thoaû maõn nhu caàu cuûa ngöôøi mua, ngöôøi tieâu duøng. 

c. Haøng hoaù: Laø saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua söï 

trao ñoåi, mua-baùn. 

2. Thuoäc tính cuûa haøng hoaù.    

a. Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù: Laø coâng duïng cuûa saûn phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con 

ngöôøi. 

b. Giaù trò cuûa haøng hoaù: Laø lao ñoäng xaõ hoäi cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù keát tinh trong haøng hoaù. 

II. TIEÀN TEÄ:  

1. Nguoàn goác vaø baûn chaát cuûa tieàn teä: 

b. Tieàn teä laø gì ? 

Laø haøng hoaù ñaëc bieät ñöôïc taùch ra laøm vaät ngang giaù chung cho taát caû haøng hoaù, laø söï theå hieän chung 

cuûa giaù trò, ñoàng thôøi tieàn teä bieåu hieän moái quan heä saûn xuaát giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù  -> 

Ñoù laø baûn chaát cuûa tieàn teä. 

2. Chöùc naêng cuûa tieàn teä:     

-Thöôùc ño giaù trò-Phöông tieän löu thoâng.-Phöông tieän caát tröõ.-Phöông tieän thanh toaùn-Tieàn teä theá giôùi. 

Giaù caû: Laø giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc bieåu hieän baèng moät löôïng tieàn teä nhaát ñònh. Giaù caû cuûa haøng hoaù 

ñöôïc quyeát ñònh bôûi caùc yeáu toá:  

Giaù trò haøng hoaù-giaù trò tieàn teä-quan heä cung – caàu. 

III. THÒ TRÖÔØNG:  

1. Thò tröôøng laø gì ?              

Laø lónh vöïc trao ñoåi, mua baùn maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá taùc ñoäng qua laïi laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû 

vaø soá löôïng haøng hoaù, dòch vuï. 

( Chuû theå kinh teá: ngöôøi mua-ngöôøi baùn; ngöôøi saûn xuaát-ngöôøi tieâu duøng ) 

2. Chöùc naêng thò tröôøng:         

a. Thöïc hieän ( hay thöøa nhaän ) giaù trò söû duïng vaø giaù trò haøng hoaù.  

b. Chöùc naêng thoâng tin. 

c. Chöùc naêng ñieàu tieát, kích thích hoaëc haïn cheá saûn xuaát vaø tieâu duøng. 
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-> Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng seõ giuùp cho ngöôøi saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng 

giaønh ñöôïc lôïi ích kinh teá lôùn nhaát vaø Nhaø nöôùc caàn ban haønh nhöõng chính saùch kinh teá phuø hôïp nhaèm 

höôùng neàn kinh teá vaøo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào? 

a. Do lao động tạo ra.  b. Có công dụng nhất định. c. Thông qua mua bán. d. Cả a, b, c 

đúng. 

Câu 2: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? 

a. Giá trị, giá trị sử dụng. b. Giá trị, giá trị trao đổi.    c.Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng.    d. Giá trịsử 

dụng. 

Câu 3: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì? 

a. Giá cả.  b. Lợi nhuận.  c. Công dụng của hàng hóa.  d. Số lượng hàng hóa.  

Câu 4: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì? 

a. Giá cả.  b. Lợi nhuận.  c. Công dụng của hàng hóa.  d. Số lượng hàng hóa.  

Câu 5: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi? 

a. 1m vải = 5kg thóc.    b. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.     c.1m vải  = 2 giờ.     d. 2m vải = 10kg thóc = 4 

giờ. 

Câu 6: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào? 

a. Giá trị trao đổi.     b. Giá trị số lượng, chất lượng.  

c. Lao động xã hội của người sản xuất.   d. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

*Câu 7:Giá trị của hàng hóa là gì? 

a. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa.   

b. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa. 

c. Lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa. 

d. Lao động của người sản xuất hàng hóa.  

Câu 7: Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử? 

a. Vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa. 

b. Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịc sử phát triển loài người. 

c. Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử. 

d. Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người. 

Câu 8: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào? 

a. Thời gian tạo ra sản phẩm.   b. Thời gian trung bình của xã hội. 

c. Thời gian cá biệt.    d. Tổng thời gian lao động.  

Câu 9: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây? 

a. Tốt.   b. Xấu.   c. Trung bình.   d. Đặc biệt. 

Câu 10: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi: 

a. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất. 

b. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất. 

c. Thời gian lao động xã hội cần thiết. 

d. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa. 

Câu 11: Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì? 

a. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. 

b. Công dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất.   c. Công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần.  

d.Công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán. 

*Câu 11:Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo 

điều kiện nào sau đây? 

a. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa  b. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa 

c. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa  d. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa  

Câu 12: Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 4 giờ. Vậy 4 giờ 

lao động của anh B được gọi là gì? 

a. Thời gian lao động xã hội cần thiết. b. Thời gian lao động cá biệt. 
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c. Thời gian lao động của anh B.  d. Thời gian lao động thực tế. 

Câu 13.1: Giá trị xã hội của hàng hóa bao gồm những bộ phận nào? 

a.Giá trị TLSX đã hao phí, giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa 

b . Giá trị TLSX đã hao phí, giá trị tăng thêm 

c. Giá trị TLSX đã hao phí, giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa, giá trị tăng thêm 

d. Giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa, giá trị tăng thêm 

Câu 13.2: Hàng hóa có thể tồn tại dưới những dạng nào sau đây? 

a. Vật thể.  b. Phi vật thể.  c. Cả a, b đều đúng.  d. Cả a, b đều sai. 

Câu 14: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ? 

a. Phương tiện thanh toán. b. Phương tiện mua bán.    c. Phương tiện giao dịch.     d. Phương tiện trao 

đổi.  

*Câu 14: Giá trị xã hội của hàng hóa  được kết tinh trong hàng hóa bao gồm những yếu tố nào? 

a.Chi phí sản xuất và lợi nhuận  b. Chi phí sản xuất 

c. Lợi nhuận     d. Cả a, b, c sai 

Câu 15: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ? 

a. Thước đo kinh tế.  b. Thước đo giá cả.  c. Thước đo thị trường. d. Thước đo giá 

trị. 

Câu 16: Hãy chỉ ra đâu là hình thái tiền tệ? 

a. 1 con gà = 9 kg thóc = 5 m vải.  b. 0.1 gam vàng = 5 m vải = 5 kg chè. 

c. 1 con gà + 9 kg thóc + 5 m vải.  d. 0.1 gam vàng + 5 m vải + 5 kg chè. 

Câu 17: Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt? 

a. Vì  tiền tệ chỉ xuất hiện khi sản xuất hàng hóa đã phát triển. 

b. Vì tiền tệ ra đời là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của các hình thái giá trị. 

c. Vì tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa. 

d. Vì tiền tệ là hàng hóa nhưng không đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán. 

Câu 18: Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào? 

a. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

b. Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi. 

c. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán. 

d. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Câu 19: Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức 

năng gì? 

a. Phương tiện thanh toán.   b. Phương tiện giao dịch. 

c. Thước đo giá trị.    d. Phương tiện lưu thông. 

Câu 20: Hiện tượng lạm phát xảy ra khi nào? 

a. Khi Nhà nước phát hành thêm tiền. b. Khi nhu cầu của xã hội về hàng hóa tăng thêm. 

c. Khi đồng nội tệ mất giá.   d. Khi tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần 

thiết. 

 

BAØI 3:  QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ TRONG SAÛN XUAÁT  

                              VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ  

 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò:  

* Quy luaät giaù trò laø quy luaät kinh teá cô baûn cuûa saûn xuaát haøng hoaù vaø söï trao ñoåi haøng hoaù. 

*Noäi dung quy luaät giaù trò: 

Bieåu hieän trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù: 

+Trong saûn xuaát: Thôøi gian lao ñoäng caù bieät ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù phaûi phuø hôïp vôùi thôøi gian lao 

ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù ñoù. 

+Trong löu thoâng:  

-Treân thò tröôøng vieäc trao ñoåi haøng hoaù cuõng phaûi döïa treân cô sôû thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát.  
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-> Toång giaù caû haøng hoaù sau khi baùn ra phaûi baèng toång giaù trò haøng hoaù ñöôïc taïo ra trong quaù trình saûn 

xuaát. 

2. Taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò:  

* Ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. 

*Kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân. 

*Phaân hoaù giaøu-ngheøo giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù. 

3. Vaän duïng quy luaät giaù trò 

* Veà phía nhaø nöôùc: 

-Vaän duïng quy luaät giaù trò vaøo ñoåi môùi neàn kinh teá. Xaây döïng moâ hình kinh teá thò tröôøng, thöïc hieän cheá 

ñoä moät giaù, moät thò tröôøng thoáng nhaát. 

-Nhaø nöôùc ban haønh phaùp luaät, ñeà ra chính saùch kinh teá, ñieàu tieát thò tröôøng, thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu 

thoâng haøng hoaù, naâng cao ñôøi soáng ngöôøi daân. . . 

-Phaùt huy moïi nguoàn löïc cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá. Thöïc hieän muïc tieâu xaây döïng ñaát nöôùc trong giai 

ñoaïn hieän nay. 

* Veà phía coâng daân: 

-Phaán ñaáu giaûm chi phí saûn xuaát, naâng cao chaát löôïng haøng hoaù, thu nhieàu lôïi nhuaän. 

-Vaän duïng quy luaät ñieàu tieát cuûa quy luaät giaù trò thoâng qua bieán ñoäng cuûa giaù caû. 

-Ñieàu chænh chuyeån ñoåi cô caáu saûn xuaát haøng, maët haøng vaø ngaønh haøng sao cho phuø hôïp vôùi nhu caàu 

tieâu duøng. 

-AÙp duïng caûi tieán kó thuaät coâng ngheä, hôïp lí hoaù saûn xuaát. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào? 

a. Quy luật cung cầu.    b. Quy luật cạnh tranh.   

c. Quy luật giá trị    d. Quy luật kinh tế 

Câu 2: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. 

Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ? 

a. 3 giờ.  b. 4 giờ.  c. 5 giờ.  d. 6 giờ. 

Câu 3: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán 

vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị? 

a. Điều tiết sản xuất.    b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. 

c. Tự phát từ quy luật giá trị.   d. Điều tiết trong lưu thông. 

Câu 4: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy 

luật giá trị? 

a. Điều tiết sản xuất.    b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. 

c. Tự phát từ quy luật giá trị.   d. Điều tiết trong lưu thông. 

Câu 5: Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu 

nghèo của quy luật giá trị? 

a. Đổi mới nền kinh tế.      b. Thống nhất và mở cửa thị trường. 

c. Ban hành và sử dụng pháp luật, chính sách kinh tế, xã hội. d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 6:Công dân cần vận dụng quy luật giá trị  như thế nào? 

a. Giảm chi phí sản xuất.    b. Nâng cao chất lượng hàng hóa. 

c. Điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất.  d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 7: Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào? 

a. Luôn ăn khớp với giá trị    b. Luôn cao hơn giá trị 

c. Luôn thấp hơn giá trị    d. Luôn xoay quanh giá trị 

Câu 8: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và 

lưu thong phải căn cứ vào đâu? 

a. Thời gian lao động xã hội cần thiết  b. Thời gian lao động cá biệt 

c. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa  d. Thời gian cần thiết 
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Câu 9: Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào? 

a. Giá cả = giá trị   b. Thời gian lao động cá biệt > Thời gian lao động xã hội cần thiết 

c. Giá cả < giá trị   d. Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội 

cần thiết 

Câu 10: Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm biểu hiện như thế nào? 

a. Tổng giá cả = Tổng giá trị   b. Tổng giá cả > Tổng giá trị 

c. Tổng giá cả < Tổng giá trị   d. Tổng giá cả # Tổng giá trị 

Câu 11: Vì sao giá cả từng hàng hóa và giá trị từng hàng hóa trên thị trường không ăn khớp với 

nhau? 

a. Vì chịu tác động của quy luật giá trị b. Vì chịu sự tác động của cung – cầu, cạnh tranh … 

c. Vì chịu sự chi phối của người sản xuất  

d. Vì thời gian sản xuất của từng người trên thị trường không giống nhau 

Câu 12: Quy luật giá trị tác động như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

a.Diều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

b. Kích thích LLSX phát triể và năng suất lao động tăng lên 

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa 

d. Cả a, b, c đúng 

Câu 13: Quy luật giá trị có bao nhiêu tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

a.2   b. 3   c. 4    d. 5  

 

   

BAØI 4:  CAÏNH TRANH TRONG SAÛN XUAÁT VAØ 

                        LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Caïnh tranh vaø nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh. 

a. Caïnh tranh laø gì ? 

Laø söï ganh ñua, ñaáu tranh giöõa caùc chuû theå kinh teá trong saûn xuaát, kinh doanh haøng hoaù nhaèm giaønh 

nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän. 

* Nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh. 

-Toàn taïi nhieàu chuû sôû höõu. 

-Ñieàu kieän saûn xuaát khaùc nhau. 

-Lôïi ích kinh doanh khaùc nhau. 

-Töï do saûn xuaát, kinh doanh. 

b. Muïc ñích cuûa caïnh tranh vaø caùc loaïi caïnh tranh:             

*Muïc ñích cuûa caïnh tranh: 

-Laø nhaèm thu nhieàu lôïi nhuaän veà mình hôn ngöôøi khaùc.  

-Theå hieän ôû caùc maët: 

+Giaønh nguoàn nguyeân lieäu vaø caùc nguoàn löïc saûn xuaát. 

+Giaønh öu theá veà khoa hoïc-coâng ngheä. 

+Giaønh thò tröôøng, nôi ñaàu tö, caùc hôïp ñoàng vaø caùc ñôn ñaët haøng. 

+Giaønh öu theá veà chaát löôïng vaø giaù caû haøng hoaù, söõa chöõa, phöông thöùc thanh toaùn. . .  

c. Tính hai maët cuûa caïnh tranh: 

+Maët tích cöïc: 

-Kích thích löïc löôïng saûn xuaát, khoa hoïc- kæ thuaät phaùt trieån, naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi taêng. 

-Khai thaùc toái ña moïi nguoàn löïc cuûa ñaát nöôùc. . .  

-Thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.  

+Maët haïn cheá: Cho VD minh hoïa. 

-Chaïy theo lôïi nhuaän moät caùch muø quaùng. VD. 

-Duøng thuû ñoaïn phi phaùp, baát löông. VD. 
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-Ñaàu cô tích tröõ gaây roái loaïn thò tröôøng. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây: 

a.Canh tranh kinh tế.     b. Cạnh tranh chính trị.     c. Cạnh tranh văn hoá. d. Cạnh tranh sản xuất. 

Câu 2: Nội dung cốt lõi của cạnh tranh được thể hiện ở khía cạnh nào sau đây? 

a. Tính chất của cạnh tranh.    b. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh. 

c. Mục đích của cạnh tranh.    d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 3: Cạnh tranh là gì? 

a. Là sự giành giật, lấn chiếm của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

b. Là sự giành lấy điều kiện thuận lợi của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

c. Là sự đấu tranh, giành giật của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

d. Là sự ganh đua, đấu tranh của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

Câu 4: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào? 

a. Khi xã hội loài người xuất hiện.    b. Khi con người biết lao động. 

c. Khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.  d. Khi ngôn ngữ xuất hiện. 

Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì? 

a. Tồn tại nhiều chủ sở hữu.  b. Điều kiện sản xuất và lợi ích của mỗi đơn vị kinh tế là khác nhau. 

c. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh, 

có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.    d. Cả a, b đúng. 

Câu 6: Có bao nhiêu loại cạnh tranh: 

a. 4   b. 5   c. 6   d. 7 

Câu 7: Cạnh tranh giữa người bán và người bán diễn ra trên thị trường khi nào? 

a. Người mua nhiều, người bán ít.   b. Người mua bằng người bán. 

c. Người bán nhiều, người mua ít.   d. Thị trường khủng hoảng. 

Câu 8: Cạnh tranh giữa người mua và người mua diễn ra trên thị trường khi nào? 

a. Người mua nhiều, người bán ít.   b. Người mua bằng người bán. 

c. Người bán nhiều, người mua ít.   d. Thị trường khủng hoảng. 

C âu 9: Thế nào là cạnh tranh trong nội bộ ngành? 

a. Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau. 

b. Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng . 

c. Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn. 

d. Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước. 

Câu 10: Thế nào là sự cạnh tranh giữa các ngành? 

a. Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau. 

b. Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng . 

c. Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn. 

d. Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước. 

 

BAØI 5:  CUNG-CAÀU TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ 

 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Khaùi nieäm cung, caàu.          

a. Khaùi nieäm Caàu.   

-Caàu laø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua trong moät thôøi kyø töông öùng vôùi giaù 

caû vaø thu nhaäp xaùc ñònh.  

-Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caàu laø: thu nhaäp, giaù caû, thò hieáu, taâm lyù…) 

b. Khaùi nieäm Cung.  

-Cung laø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï hieän coù ôû treân thò tröôøng hay coù theå ñöa ra thò tröôøng trong moät 

thôøi kyø nhaát ñònh, töông öùng vôùi möùc giaù caû, khaû naêng saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát xaùc ñònh.  
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- Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán Cung: Khaû naêng SX, chi phí SX, giaù caû… 

2. Moái quan heä cung-caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.           

* Tính khaùch quan: Nôi naøo coù SX vaø löu thoâng haøng hoaù thì nôi ñoù dieãn ra moái quan heä Cung-Caàu. 

a. Noäi dung cuûa quan heä Cung - Caàu. 

+ Cung-Caàu taùc ñoäng laãn nhau. - Caàu taêng  -> Cung taêng. - Caàu giaûm -> Cung giaûm. 

+ Cung - Caàu aûnh höôûng ñeán giaù caû thò tröôøng. 

- Cung  >  Caàu: Giaù giaûm. - Cung < Caàu : Giaù taêng. 

+ Giaù caû thò tröôøng aûnh höôûng ñeán Cung- Caàu: 

- Phía Cung:  Giaù taêng  -> SX taêng.  Giaù giaûm -> SX giaûm. 

- Phía Caàu:    Giaù giaûm -> SX taêng.   Giaù taêng -> SX giaûm. 

3. Vaän duïng quan heä cung-caàu.  

- Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: Ñieàu tieát Cung-Caàu. - Ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát. - Ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1:Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào? 

a. Nhu cầu của mọi người.    b. Nhu cầu của người tiêu dùng. 

c. Nhu cầu có khả năng thanh toán.  d. nhu cầu tiêu dùng hàng hoá. 

Câu 2: Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là gì? 

a. Để tiêu dùng.  b. Để bán.  c. Để trưng bày  d. Cả a và b đúng  

Câu 3: Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào? 

a. Tiêu dùng cho sản xuất    b. Tiêu dùng cho đời sống cá nhân 

c. Tiêu dùng cho gia đình    d. Cả a và b đúng. 

Câu 4: Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu? 

a. Anh A mua xe máy thanh toán trả góp  b. Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng. 

c. Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền  d. Cả a và b đúng. 

Câu 5: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu? 

a. Giá cả, thu nhập    b. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán 

c. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu   d. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán. 

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung? 

a. Công ty A đã bán ra 1 triệu sản phẩm.  b. Công ty A còn trong kho 1 triệu sản phẩm. 

c. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm  d. Cả a, b đúng 

Câu 7: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất? 

a. Giá cả  b. Nguồn lực  c. Năng suất lao động  d. Chi phí sản xuất 

Câu 8: Thực chất quan hệ cung- cầu là gì? 

a.Là mqh tác động qua lại giữa cung và cầu HH trên thị trường 

b.Là mqh tác động qua lại giữa cung, cầu HH và giá cả trên thị trường 

c.Là mối quan hệ tác động giữa người mua và người bán hay người SX và người TD đang diễn ra 

trên thị trường để xác định giá cả và số lượng HH, dịch vụ. 

d .Là mqh tác động qua lại giữa giá cả thị trường và cung, cầu HH. Giá cả thấp thì cung giảm, cầu tăng và 

ngược lại. 

Câu 9: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra ntn? 

a. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau            b. Cung, cầu thường cân bằng 

c.Cung thường lớn hơn cầu                          d. Cầu thường lớn hơn cung. 

Câu 10: Cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào? 

a. Giá cao thì cung giảm   b. Giá cao thì cung tăng 

c. Giá thấp thì cung tăng   d. Giá biến động nhưng cung không biến động. 

Câu 11: Cầu và giá cả có mối quan hệ như thế nào? 

a. Giá cao thì cầu giảm   b. Giá cao thì cầu tăng 

c. Giá thấp thì cầu tăng   d. Cả a, c đúng. 

Câu 12: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai? 

a. Người mua và người bán    b. Người bán và người bán 
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c. Người sản xuất với người tiêu dùng  d. Cả a, c đúng 

Câu 13: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai? 

a. Người mua và người bán    b. Người bán và người bán 

c. Người sản xuất với người sản xuất   d. Cả a, c đúng 

Câu 14: Nội dung của quan hệ cung cầu được biểu hiện như thế nào? 

a. Cung cầu tác động lẫn nhau   b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu   d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 15: Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào 

trong quan hệ cung - cầu ? 

a. Cung cầu tác động lẫn nhau   b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu   d. Thị trường chi phối cung cầu  

Câu 16: Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào 

trong quan hệ cung - cầu ? 

a. Cung cầu tác động lẫn nhau   b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu   d. Thị trường chi phối cung cầu  

C âu 17: Khi trên thị  trường  giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Cung và cầu tăng     b. Cung và cầu giảm 

c. Cung tăng, cầu giảm    d. Cung giảm, cầu tăng 

C âu 18: Khi trên thị  trường  giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Cung và cầu tăng     b. Cung và cầu giảm 

c. Cung tăng, cầu giảm    d. Cung giảm, cầu tăng 

Câu 19: Khi trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Giá cả tăng      b. Giá cả giảm 

c. Giá cả giữ nguyên     d. Giá cả bằng giá trị 

Câu 20: Khi trên thị trường cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Giá cả tăng      b. Giá cả giảm 

c. Giá cả giữ nguyên     d. Giá cả bằng giá trị 

 

 

 

 

LỚP 12 (15 tiết) 

Baøi 1: PHAÙP LUAÄT VAØ ÑÔØI SOÁNG  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Khaùi nieäm phaùp luaät:  

a) Phaùp luaät laø gì ? 

   Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï chung do Nhaø nöôùc ban haønh vaø ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän baèng 

quyeàn löïc Nhaø nöôùc. 

b) Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät: 

 Tính quy phaïm phoå bieán : Phaùp luaät ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn, ôû nhieàu nôi, ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, 

trong moïi lónh vöïc  ñôøi soáng xaõ hoäi. 

 Tính quyeàn löïc , baét buoäc chung: Phaùp luaät ñöôïc ñaûm baûo thöïc hieän baèng söùc maïnh  quyeàn löïc nhaø 

nöôùc, baét buoäc ñoái vôùi taát caû moïi ñoái töôïng trong xaõ hoäi. 

 Tính chaët cheõ veà hình thöùc: caùc vaên baûn  quy phaïm phaùp luaät do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban 

haønh. 

   Noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp döôùi ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí thaáp hôn) khoâng ñöôïc traùi 

vôùi noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp treân ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí cao hôn). Noäi dung cuûa taát 

caû caùc vaên baûn ñeàu phaûi phuø hôïp khoâng ñöôïc traùi Hieán phaùp. 

2. Baûn chaát cuûa phaùp luaät 
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a) Baûn chaát giai caáp cuûa phaùp luaät. 

Caùc quy phaïm phaùp luaät do nhaø nöôùc ban haønh phuø hôïp vôùi yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn maø Nhaø nöôùc 

ñaïi dieän. 

b) Baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät: 

  Caùc quy phaïm phaùp luaät baét nguoàn töø thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi. 

 Caùc quy phaïm phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän trong thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi vì söï phaùt trieån cuûa 

 xaõ hoäi. 

3. Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc: 

a) Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá: (ñoïc theâm) 

b) Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi chính trò: (ñoïc theâm) 

c) Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc: 

 Nhaø nöôùc luoân coá gaéng chuyeån nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùc coù tính phoå bieán , phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån 

vaø tieán boä xaõ hoäi thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät. 

 Khi aáy, caùc giaù trò ñaïo ñöùc khoâng chæ ñöôïc tuaân thuû baèng nieàm tin , löông taâm cuûa caù nhaân hay do söùc 

eùp cuûa dö luaän xaõ hoäi maø coøn ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng söùc maïnh quyeàn löïc nhaø nöôùc . 

4. Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soàng xaõ hoäi  

a)  Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc 

 quaûn lí xaõ hoäi  

  Taát caû caùc nhaø nöôùc ñeàu quaûn lí xaõ hoäi chuû yeáu baèng phaùp luaät beân caïnh nhöõng phöông tieän khaùc 

nhö chính saùch, keá hoaïch, giaùo duïc tö  töôûng, ñaïo ñöùc,…Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn 

löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm 

vi laõnh thoå cuûa mình . 

 Quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nghóa laø nhaø nöôùc ban haønh phaùp luaät vaø toå chöùc thöïc hieän phaùp luaät 

treân quy moâ toaøn xaõ hoäi . 

b)  Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình: 

 Hieán phaùp quy ñònh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa coâng daân ; caùc luaät veà daân söï , hoân nhaân vaø 

gia ñình , thöông maïi , thueá, ñaát ñai , giaùo duïc ,…cuï theå hoùa noäi dung, caùch thöùc thöïc hieän caùc quyeàn 

cuûa  coâng daân trong töøng lónh vöïc cuï theå. Treân cô sôû aáy, coâng daân thöïc hieän quyeàn cuûa mình. 

 Caùc luaät veà haønh chính, hình söï, toá tuïng, … quy ñònh thaåm quyeàn , noäi dung, hình thöùc, thuû tuïc giaûi 

quyeát caùc tranh chaáp, khieáu naïi vaø xöû lí caùc vi phaïm phaùp luaät. Nhôø theá, coâng daân seõ baûo veä ñöôïc caùc 

quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản ?  

A. Hai.                         B. Ba.                      C. Bốn.                     D. Năm  

Câu 2. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành:  

A. Phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện.  

B. Phù hợp với ý chí của nhân dân do nhà nước đại diện.  

C. Mang tính chặt chẽ, tính quyền lực và tính bắt buộc chung.  

D. Thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản lí.  

Câu 3. Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm là ? 

A. Sử dụng pháp luật.                                  B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.                                  D. Áp dụng pháp luật.   

Câu 4. Người ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội  phạm đặc biệt 

nghiêm trọng là ? 

A. Từ đủ 14 đến dưới 16.           B. Từ 14 đến đủ 16. C. Từ đủ 16 đến dưới 18. D. Từ 16 đến đủ 18.  

Câu 5. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm  

A. Giáo dục, răn đe, hành hạ.   B. Kiềm chế những việc làm trái luật.   

C. Xử phạt hành chính.    D. Phạt tù hoặc tử hình.  

Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:  

A. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.    B. Các quy tắc quản lí Nhà nước.  

C. Các điều luật và các quan hệ hành chính.            D. Quan hệ xã hội và quan hệ hành chính.  
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Câu 7. Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở phương diện  

A. Kinh tế, chính trị, xã hội.    B. Kinh tế, chính trị, tư tưởng.   

C. Kinh tế, văn hóa, xã hội.                                  D. Kinh tế, chính trị, văn hóa.   

Câu 8. Pháp luật là ? 

A. Các quy tắc xử xự chung, do Nhà nước ban hành hoặc công nhận.  

B. Các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận.   

C. Các quy tắc xử xự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống.   

D. Các quy tắc xử xự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định.   

Câu 9. “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” (Điều 19. Bình 

dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện 

đặc trưng nào của pháp luật ?   

A. Tính quy phạm phổ biến.    B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.   

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.    D. Tính ý chí và khách quan.  

Câu 10. Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất mà chủ thể phải 

gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng   

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

C. Tính chủ quan, quy phạm phổ biến.     D. Tính ý chí.  

Câu 11. Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam ?  

A. Tính giai cấp và tính xã hội.                          B. Tính giai cấp và tính chính trị.  

C. Tính xã hội và tính kinh tế.                            D. Tính kinh tế và tính xã hội.   

Câu 12. Pháp luật mang bản chất của xã hội vì:  

A. Pháp luật là cơ sở đảm bảo an toàn trật tự xã hội.   

B. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội.  

C. Pháp luật góp phần hoàn chỉnh hệ thống xã hội.   

D. Pháp luật đem đến một hệ thống chính trị hoàn chỉnh.   

Câu 13. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của ?  

A. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.   B. Giai cấp công dân.  

C. Các tầng lớp bị áp bức.     D. Nhân dân lao động.   

Câu 14. Con cái chửi, mắng cha, mẹ thì sẽ bị ? 

A. Dư luận lên án.      B. Vi phạm pháp luật hành chính  

C. Vi phạm pháp luật dân sự.     D. Vi phạm pháp luật hình sự.  

Câu 15. Nhận định nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?   

A. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.   

B. Pháp luật là phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội.   

C. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước.  

D. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình.  

Câu 16. Pháp luật là  

A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.  

B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 

C. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.  

D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.  

Câu 17. Pháp luật có đặc điểm là  

A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.  

B. Vì sự phát triển của xã hội.  

C. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẻ về mặt hình 

thức.  

D. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.  

Câu 18. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở   

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.  

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.  

C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.  

D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.  

Câu 19. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm  

A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.  

B. Quy định các hành vi không được làm.  

C. Quy định các bổn phận của công dân.  

D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm).  

Câu 20. Pháp luật và đạo đức có quan hệ ?  
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A. Chặt chẽ với nhau, người tuân thủ pháp luật là người có đạo đức, ngược lại người đạo đức  là người tuân thủ pháp 

luật.  

B. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.  

C. Đạo đức là nền tảng hình thành nhân cách, pháp luật là nền tảng đảm bảo trật tự xã hội.   

D. Tất cả các ý trên.  

Câu 21. Nhà nước ban hành luật giao thông đường bộ và bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo, không được làm 

trái. Thể hiện đặc trưng:  

A. Tính quy phạm, phổ biến.     B. Tính quy định, bắt buộc chung.  

C. Tính xác định  chặt chẽ về  mặt hình thức.  D. Tất cả ý trên.  

Câu 22. Nhà Nước  ban hành Hiến Pháp vì:  

A. Hiến Pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.  

B. Hiến Pháp chứa các luật dân sự, hành chính , hôn nhân và gia đình , thuế,...cụ thể hóa  nội dung.  

C. Hiến Pháp quyết định chặt chẽ về luật, đầy đủ các mức độ nặng, nhẹ của các luật.  

D. A và B đúng.  

Câu 23. Điền vào chỗ trống, Hồ Chí Minh: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ.......rộng rãi 

cho nhân dân lao động.”  

A. Lợi ích chính đáng.                                    B. Quyền và nghĩa vụ   

C. Quyền tự do, dân chủ.                                D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản.  

Câu 24. Bản chất giai cấp của Pháp luật:  

A. Đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.   

B. Đảm bảo  lợi ích của giai cấp lãnh đạo, nhưng giai cấp công nhân và nông dân được tự do dân chủ.  

C. Pháp luật là điều kiện  để nhà nước  ràng buộc mọi công dân.  

D. Cả A và B đúng.  

Câu 25. Từ ngày 15-12-2007, theo nghị quyết 32/CP/2007 mọi người ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, 

điều này thể hiện:  

A. Nội dung của pháp luật.                                B. Đặc trưng của pháp luật.  

C. Bản chất của pháp luật.                                 D. Vai trò của pháp luật.  

 

Baøi 2 

THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Khaùi nieäm , caùc hình thöùc vaø caùc giai ñoaïn thöïc hieän phaùp luaät  

a) Khaùi nieäm thöïc hieän phaùp luaät  

   Thöïc hieän phaùp luaät laø quaù trình hoaït ñoäng coù muïc ñích laøm cho nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät ñi 

vaøo cuoäc soáng, trôû thaønh nhöõng haønh vi hôïp phaùp cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc. 

b) Caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät  

 Söû duïng phaùp luaät : Caùc caù nhaân, toå chöùc söû duïng ñuùng ñaén caùc quyeàn cuûa mình , laøm nhöõng gì maø 

phaùp luaät cho pheùp laøm. 

 Thi haønh phaùp luaät : Caùc caù nhaân , toå chöùc thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng nghóa vuï, chuû ñoäng laøm nhöõng gì 

maø phaùp luaät quy ñònh phaûi laøm. 

 Tuaân thuû phaùp luaät : Caùc caù nhaân , toå chöùc kieàm cheá ñeå khoâng laøm nhöõng ñieàu maø phaùp luaät caám. 

 AÙp duïng phaùp luaät : Caùc cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caên cöù vaøo phaùp luaät ñeå ra 

caùc quyeát ñònh laøm phaùt sinh, chaám döùt hoaëc thay ñoåi vieäc thöïc hieän caùc quyeàn , nghóa vuï cuï theå cuûa 

caù nhaân, toå chöùc. 

c) Caùc giai ñoaïn thöïc hieän phaùp luaät. (boû)  

2. Vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí 

a) Vi phaïm phaùp luaät  

  Thöù nhaát, laø haønh vi traùi phaùp luaät.  

 + Haønh vi ñoù coù theå laø haønh ñoäng – laøm nhöõng vieäc khoâng ñöôïc laøm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät 
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hoaëc khoâng haønh ñoäng – khoâng laøm nhöõng vieäc phaûi laøm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät . 

+ Haønh vi ñoù xaâm phaïm, gaây thieät haïi cho nhöõng quan heä xaõ hoäi ñöôïc phaùp luaät baûo veä. 

 Thöù hai, do ngöôøi coù naêng löïc traùch nhieäm phaùp lí thöïc hieän. 

   Naêng löïc traùch nhieäm phaùp lí ñöôïc hieåu laø khaû naêng cuûa ngöôøi ñaõ ñaït moät ñoä tuoåi nhaát ñònh theo 

quy ñònh phaùp luaät, coù theå nhaän thöùc, ñieàu khieån vaø chòu traùch nhieäm veà vieäc thöïc hieän haønh vi cuûa 

mình. 

 Thöù ba, ngöôøi vi phaïm phaùp luaät phaûi coù loãi. 

Loãi theå hieän thaùi ñoä cuûa ngöôøi bieát haønh vi cuûa mình laø sai, traùi phaùp luaät , coù theå gaây haäu quaû khoâng 

toát nhöng vaãn coá yù laøm hoaëc voâ tình ñeå maëc cho söï vieäc xaûy ra. 

=>  Keát luaän: 

    Vi phaïm phaùp luaät laø haønh vi traùi phaùp luaät , coù loãi do ngöôøi coù naêng löïc traùch nhieäm phaùp lí thöïc 

hieän, xaâm haïi caùc quan heä xaõ hoäi ñöôïc phaùp luaät baûo veä. 

b) Traùch nhieäm phaùp lí 

 Traùch nhieäm phaùp lí laø nghóa vuï cuûa caùc chuû theå vi phaïm phaùp luaät phaûi gaùnh chòu nhöõng bieän phaùp 

cöôõng cheá do Nhaø nöôùc aùp duïng. 

 Traùch nhieäm phaùp lí ñöôïc aùp duïng nhaèm : 

+ Buoäc caù chuû theå vi phaïm phaùp luaät chaám döùt haønh vi traùi phaùp luaät . 

+ Giaùo duïc, raên ñe nhöõng ngöôøi khaùc ñeå hoï traùnh, hoaëc kieám cheá nhöõng vieäc laøm traùi phaùp luaät . 

c) Caùc loaïi vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí: 

 Vi phaïm hình söï laø nhöõng haønh vi nguy hieåm cho xaõ hoäi bò coi laø toäi phaïm quy ñònh taïi Boä 

 luaät Hình söï. 

   Ngöôøi phaïm toäi phaûi chòu traùch nhieäm hình söï , phaûi chaáp haønh hình phaït theo quy ñònh cuûa Toøa aùn. 

Ngöôøi töø ñuû 14 ñeán döôùi 16 tuoåi phaûi chòu traùch nhieäm hình söï veà toäi phaïm raát nghieâm troïng do coá yù 

hoaëc toäi phaïm ñaëc bieät nghieâm troïng. Ngöôøi töø 16 tuoåi trôû leân phaûi chòu traùch nhieäm hình söï veà moïi 

toäi phaïm . 

 Vi phaïm haønh chính laø haønh vi vi phaïm phaùp luaät coù möùc ñoä nguy hieåm cho xaõ hoäi thaáp hôn toäi 

phaïm, xaâm phaïm caùc quy taéc quaûn lí nhaø nöôùc . 

  Ngöôøi vi phaïm phaûi chòu traùch nhieäm haønh chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät . Ngöôøi töø 14 ñeán 16 

tuoåi bò xöû phaït haønh chính veà vi phaïm haønh chính do coá yù ; ngöôøi töø ñuû 16 tuoåi trôû leân bò xöû phaït haønh 

chính veà moïi vi phaïm haønh 

chính do mình gaây ra. 

 Vi phaïm daân söï laø haønh vi vi phaïm phaùp luaät , xaâm phaïm tôùi caùc quan heä taøi saûn (quan heä sôû höõu, 

quan heä hôïp ñoàng…) vaø quan heä nhaân thaân (lieân quan ñeán caùc quyeàn nhaân thaân, khoâng theå chuyeån 

giao cho ngöôøi khaùc, ví duï : quyeàn ñoái vôùi hoï, teân, quyeàn ñöôïc khai sinh, bí maät ñôøi tö, quyeàn xaùc 

ñònh laïi giôùi tính…) 

Ngöôøi coù haønh vi vi phaïm daân söï phaûi chòu traùch nhieäm daân söï. Ngöôøi töø ñuû 6 tuoåi ñeán chöa ñuû 18 

tuoåi khi tham gia caùc giao dòch daân söï phaûi ñöôïc ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät (ví duï : boá meï ñoái vôùi 

con) ñoàng yù, coù caùc quyeàn , nghóa vuï , traùch nhieäm daân söï phaùt sinh töø giao dòch daân söï do ngöôøi ñaïi 

dieän xaùc laäp vaø thöïc hieän. 

 Vi phaïm kæ luaät laø vi phaïm phaùp luaät xaâm phaïm caùc quan heä lao ñoäng, coâng vuï nhaø nöôùc … do phaùp 

luaät lao ñoäng, phaùp luaät haønh chính baûo veä. 

   Caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc vi phaïm kæ luaät phaûi chòu traùch nhieäm kæ luaät vôùi caùc hình thöùc caûnh 

caùo, haï baäc löông, chuyeån coâng taùc khaùc,  buoäc thoâi vieäc… 

 

 Söû duïng PL Thi haønh PL Tuaân thuû PL Aùp duïng PL 

Chuû theå Caù nhaân, 

toå chöùc 

Caù nhaân, 

toå chöùc 

Caù nhaân, 

toå chöùc 

Cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc 

coù thaåm quyeàn 
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II. Bài tập:  
Câu 1. Thực hiên pháp luật là  

A. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống,   

B. Các hành vi ấy sẽ trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức.  

C. Xã hội sẽ phát sinh nhiều biến đổi, dẫn đến nhiều hành vi khác phát sinh.  

D. A và B đúng.  

Câu 2. Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là:  

A. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng  pháp luật và tuân thủ pháp luật.   

B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.   

C. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.   

D. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.   

Câu 3. Trách nhiệm pháp lý áp dụng nhằm:  

A. Giáo dục và răn đe những người vi phạm.  

B. Để cá nhân biết được trách nhiệm của mình. 

C. Đem lại sự phát triển cho xã hội.   

D. Cả A và C đúng.  

Câu 4. Thực hiện  trách nhiệm pháp lý  đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là  

A. Giáo dục, răn đe là chính.  

B. Có thể bị phạt tù. 

C. Buộc phải cách li với xã hội và không có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng   

D. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên .  

Câu 5. Khi gặp đèn đỏ thì dừng, chạy xe không dàn hàng ngang là  

A. sử dụng pháp luật                              B. thực hiện pháp luật   

C. tuân thủ Pháp luật                             D. áp dụng pháp luật   

Câu 6. Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B mức phạt 2 năm tù vì tội hiếp dâm, là  

A. Sử dụng pháp luật                              B. Áp dụng pháp luật   

C. Thi hành pháp luật                             D. Tuân thủ pháp luật   

Câu 7. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là:  

A. Sử dụng pháp luật.                             B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.                            D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 8. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là:  

A. Sử dụng pháp luật.                             B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.                            D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 9. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là:  

A. Sử dụng pháp luật.              B. Thi hành pháp luật.         C. Tuân thủ pháp luật.            D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 10. Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là ?  

A. Là hành vi trái pháp luật.           B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.   

C. Vi phạm pháp luật phải có lỗi.     D. Tất cả ý trên.  

Câu 11. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm : A. Phạt tiền người 

vi phạm.  

B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe 

những người khác.  

C. Lập lại trật tự xã hội.  

D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.  

Câu 12. Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp 

luật có độ tuổi là  

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.            B. Từ 18 tuổi trở lên           C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.          D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.  

Câu 13. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: 

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

Möùc ñoä 

chuû ñoäng 

cuûa chuû theå 

Chuû ñoäng thöïc 

hieän quyeàn 

(nhöõng vieäc ñöôïc 

laøm) 

Chuû ñoäng thöïc hieän 

nghóa vuï (nhöõng 

vieäc phaûi  laøm) 

Khoâng laøm 

nhöõng vieäc bò 

caám 

Cô quan nhaø nöôùc chuû ñoäng 

ra quyeát ñònh hoaëc thöïc hieän 

haønh vi phaùp luaät theo ñuùng 

chöùc naêng, thaåm quyeàn ñöôïc 

trao 

Caùch thöùc 

thöïc hieän 

Neáu phaùp luaät khoâng quy ñònh thì caù nhaân, toå chöùc coù thaåm 

quyeàn löïa choïn, thoaû thuaän (ví duï:caùc beân coù theå töï thoaû 

thuaän caùch kyù hôïp ñoàng mua baùn taøi saûn, caùch thöùc trao taøi 

saûn, thôøi gian giao traû tieàn vaø taøi saûn, ñòa ñieåm thöïc hieän) 

Baét buoäc tuaân theo caùc thuû 

tuïc, trình töï chaët cheõ do phaùp 

luaät quy ñònh 
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C. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.   D. Tất cả các ý trên.   

Câu 14. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật 

là người  

A. từ đủ 14 tuổi trở lên.             B. từ đủ 16 tuổi trở lên.            C. từ 18 tuổi trở lên.           D. từ đủ 18 tuổi trở lên.  

Câu 15. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:  

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.  

B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.  

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.  

Câu 16. Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không ?   

A. Có.                                                                          B. Không.                        

C. Tùy từng trường hợp.                                             D. Tất cả  đều sai.  

Câu 17. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người: 

A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.  

B. Bắt, giam, giữ người khi người này có dấu hiệu nghiện ma tuý.  

C. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

D. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.  

Câu 18. Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm của:   

A. Mọi người.      B. Chỉ những người có đủ 18 tuổi trở lên.  

C. Chủ thể vi phạm pháp luật.    D. Người có hành vi không hợp đạo đức.  

Câu 19. Hộ sản xuất – kinh doanh chủ động đăng kí khai thuế và nộp thuế là: 

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

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

Câu 20. Đối tượng của vi phạm hành chính là  

A. Cá nhân                                                       B. Tổ chức.                   

C. Cá nhân và tổ chức                                      D. Cơ quan hành chính   

Câu 21. Hành vi vi phạm các quy tắc, quy chế được xác lập trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị là: 

A. Vi phạm hành chính.                                    B. Vi phạm dân sự.  

C. Vi phạm kỷ luật.                                           D. Vị phạm hình sự.  

Câu 22. Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là  

A. Hành vi vi phạm pháp luật.    B. Tính chất phạm tội.  

C. Mức độ gây thiệt hại của hành vi.   D. Khả năng nhận thức của chủ thể.   

Câu 23. Trách nhiệm pháp lý được chia làm mấy loại?  

A. 4.                              B. 5.                            C. 6.                           D. 7  

Câu 24. Đối với công chức nhà nước, các hình thức kỷ luật bao gồm:  

A. Bồi thường thiệt hại, khiển trách, cảnh báo, buộc xin lỗi.  

B. Khiển trách, cảnh báo, hạ lương, buộc thôi việc.  

C. Khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc.  

D. Phạt vi phạm, khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc.   

Câu 25. Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm pháp luật?   

A. Do ảnh hưởng ít nhiều của tàn dư chế độ cũ và ảnh hưởng của lối sống không lành mạnh.  

B. Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động vào một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ. 

C. Thông qua các chiêu bài diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tìm cách chống phá 

Nhà nước ta.  

D. Có sự yếu kém trong công tác quản lý xã hội, đôi chỗ còn buông lỏng kỉ cương ; giám sát còn mang tính hình thức.  

 

Baøi 3 

COÂNG DAÂN BÌNH ÑAÚNG TRÖÔÙC  PHAÙP LUAÄT 

I. Kiến thức cơ bản: 

Bình ñaúng tröôùc phaùp luaät coù nghóa laø moïi coâng daân, nam, nöõ thuoäc caùc daân toäc, toân giaùo, thaønh phaàn, 

ñòa vò xaõ hoäi khaùc nhau ñeàu khoâng bò phaân bieät ñoái xöû trong vieäc höôûng quyeàn, thöïc hieän nghóa vuï vaø 

chòu traùch nhieäm phaùp lí theo quy ñònh phaùp luaät . 

1. Coâng daân bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï  
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    Coâng daân bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï coù nghóa laø bình ñaúng veà höôûng quyeàn vaø laøm nghóa vuï 

tröôùc Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät . Quyeàn cuûa coâng daân khoâng taùch rôøi nghóa vuï 

cuûa coâng daân . 

 Moät laø : Moïi coâng daân ñeàu ñöôïc höôøng quyeàn vaø phaûi thöïc hieän nghóa vuï cuûa mình . Caùc quyeàn ñöôïc 

höôûng nhö quyeàn baàu cöû, öùng cöû, quyeàn sôû höõu, quyeàn thöøa keá, caùc quyeàn töï do cô baûn vaø caùc quyeàn 

daân söï, chính trò khaùc…Caùc nghóa vuï phaûi thöïc hieän nhö nghóa vuï baûo veä Toå quoác, nghóa vuï ñoùng thueá, 

 Hai laø : Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân khoâng bò phaân bieät bôûi daân toäc, giôùi tính, toân giaùo, giaøu, 

ngheøo, thaønh phaàn, ñòa vò xaõ hoäi . 

2. Coâng daân bình ñaúng veà traùch nhieäm phaùp lí 

    Bình ñaúng veà traùch nhieäm phaùp lí laø baát kì coâng daân naøo vi phaïm phaùp luaät ñeàu phaûi chòu traùch nhieäm 

veà haønh vi vi phaïm cuûa mính vaø bò xöû lí theo quy ñònh cuûa phaùp luaät . 

   Coâng daân duø ôû ñòa vò naøo, laøm ngheà gì khi vi phaïm phaùp luaät ñeàu phaûi chòu traùch nhieäm phaùp lí ( 

traùch nhieäm haønh chính, daân söï, hình söï, kæ luaät).  

 Khi coâng daân vi phaïm phaùp luaät vôùi tính chaát vaø möùc ñoä nhö nhau ñeàu phaûi chòu traùch nhieäm phaùp 

lyù nhö nhau , khoâng phaân bieät ñoái xöû. 

3. Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp  luaät . 

- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh trong Hieán phaùp vaø luaät. 

- Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi coù traùch nhieäm cuøng taïo ra caùc ñieàu kieän vaät chaát, tinh thaàn ñeå baûo ñaûm cho coâng 

daân coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc quyeàn vaø nghóa vuï phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. 

II. Bài tập:  
Câu 1 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:  

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.  

B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.  

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.  

Câu 2. Công dân bình đẳng trước pháp luật là:  

A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.  

B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.  

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.  

D. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo 

quy định của pháp luật.   

Câu 3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước PL thể hiện qua việc:  

A. Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.  

B. Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.  

C. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

D. Tất cả các ý trên.  

Câu 4. Điền vào chỗ trống: “Công dân ...............có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà 

nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.”  

A. Được hưởng quyền và nghĩa vụ.    B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.  

C. Có quyền bình dẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ.  D. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.  

Câu 5. Công dân có quyền cơ bản nào sau đây:  

A. Quyền bầu cử, ứng cử.   B. Quyền tổ chức lật đổ.   

C. Quyền lôi kéo, xúi giục.   D. Quyền tham gia tổ chức phản động.   

Câu 6. Chủ tịch A của một xã sẽ chịu trách nhiệm gì khi ăn hối lộ làm tổn thất quyền lợi  trong cơ quan. 

A. Phạt vi phạm.                                                  B. Giáng chức.  

C. Bãi nhiệm, miễn nhiệm.                                  D. Cả B và C đúng.  

Câu 7. Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam có viết : « ... Mọi vi phạm đều được xử lý. Bất cứ ai vi phạm 

đều bị đưa ra xét xử theo pháp luật... ». Nội dung trên đề cập đến:   

A. Công dân bình đẳng về quyền.   B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.  

C. Công dân bình đẳng về nghĩa vu.   D. Quy định xử lý những trường hợp vi phạm.  

Câu 8. Cơ sở nào sau đây là cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân ?  

A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.                                           B. Nội quy của cơ quan.  

C. Điều lệ Đoàn.                                                              D. Điều lệ Đảng .  

Câu 9. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu là:  
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A. Mọi công dân đều được hưởng quyền như nhau theo quy định của pháp luật   

B. Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật   

C. Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của 

Pháp luật.  

D. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.  

Câu 10. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người ……...trách nhiệm pháp lý thực hiện.  

A. Đủ tuổi.  B. Bình thường.  C. Không có năng lực.  D. Có năng lực.  

Câu 11. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:  

A. Mọi công dân đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích của mình.  

B. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật   

C. Mọi công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử và đại biểu Quốc hội.  

D. Những người có cùng mức thu nhập, phải đóng thuế thu nhập như nhau.  

Câu 12. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ của các cá nhân hoặc tổ chức phải……….. hậu quả bất lợi từ hành vi vi 

phạm pháp luật của mình.  

A. Gánh chịu.                    B. Nộp phạt.                     C. Đền bù.                  D. Bị trừng phạt.  

Câu 13. Khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là vấn đề nào được đề cập trước hết?  

A. Quyền lợi.                 B. Cách đối xử.               C. Trách nhiệm.               D. Nghĩa vụ.  

Câu 14. Bạo lực trong gia đình thể hiện điều gì trong các ý dưới đây  

A. Thiếu tình cảm.         B. Thiếu kinh tế.              C. Thiếu tập trung.       D. Thiếu bình đẳng.  

Câu 15. Điền vào chỗ trống: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn 

giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị ……trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách 

nhiệm pháp lí theo quy đinh của pháp luật.  

A. Hạn chế khả năng.     B. Ràng buộc bởi các quan hệ. 

C. Khống chế về năng lực.    D. Phân biệt đối xử.  

Câu 16. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......… của công dân  

 A. Quyền chính đáng.     B. Quyền thiêng liêng.  

C. Quyền cơ bản.     D. Quyền hợp pháp.  

Câu 17. Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:   

A. Bình đẳng trước Nhà nước.    B. Bình đẳng trước pháp luật.  

C. Bình đẳng về quyền lợi.    D. Bình đẳng về nghĩa vụ.  

Câu 18. 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 ở  

A. Công dân bình đẳng về quyền.                          B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ. 

C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.          D. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.  

Câu 19. Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong:  

A. Chính sách kinh tế, văn hóa, chính trị.  B. Hiến pháp và Pháp luật.   

C. Các văn bản quy phạm pháp luật.   D. Các thông tư, nghị quyết.  

Câu 20. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu là ?  

A. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.   

B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.   

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị truy tố và xét xử trước tòa án.   

D. Cả ba đều đúng.  

 

Baøi 4 

QUYEÀN BÌNH ÑAÚNG CUÛA COÂNG DAÂN   

TRONG MOÄT SOÁ LÓNH VÖÏC CUÛA ÑÔØI  SOÁNG XAÕ HOÄI  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình 

a) Theá naøo laø bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình 

   Bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình ñöôïc hieåu laø bình ñaúng veà nghóa vuï vaø quyeàn giöõa vôï, choàng 

vaø giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình treân cô sôû nguyeân taéc daân chuû, coâng baèng, toân troïng laãn nhau, 

khoâng phaân bieät ñoái xöû trong caùc moái quan heä ôû phaïm vi gia ñình vaø xaõ hoäi. 

b) Noäi dung bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình 

 Bình ñaúng giöõa vôï vaø choàng 
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  Trong quan heä thaân nhaân: Vôï, choàng coù quyeàn vaø nghóa vuï ngang nhau trong vieäc löïa choïn nôi cö 

truù; toân troïng vaø giöõ gìn danh döï, nhaân phaåm, uy tín cuûa nhau; toân troïng quyeàn töï do tín ngöôõng, toân 

giaùo cuûa nhau; …. 

  Trong quan heä taøi saûn: Vôï, choàng coù quyeàn vaø nghóa vuï ngang nhau trong sôû höõu taøi saûn chung, theå 

hieän ôû caùc quyeàn chieám höõu, söû duïng vaø ñònh ñoaït…  

 Bình ñaúng giöõa cha meï vaø con 

   Cha meï coù quyeàn vaø nghóa vuï ngang nhau ñoái vôùi con; cuøng nhau thöông yeâu, nuoâi döôõng, chaêm 

soùc, giaùo duïc, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa con,… 

  Cha meï khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc con, ngöôïc ñaõi, haønh haï, xuùc phaïm con (keå caû con 

nuoâi); khoâng ñöôïc laïm duïng söùc lao ñoäng cuûa con chöa thaønh nieân; khoâng xuùi giuïc, eùp buoäc con laøm 

nhöõng vieäc traùi phaùp luaät, traùi ñaïo ñöùc xaõ hoäi.  

  Con coù boån phaän yeâu quyù, kính troïng, chaêm soùc, nuoâi döôõng cha meï. Con khoâng ñöôïc coù haønh vi 

ngöôïc ñaõi, haønh haï, xuùc phaïm cha meï. 

Bình ñaúng giöõa oâng baø vaø chaùu 

   OÂng baø coù nghóa vuï vaø quyeàn troâng nom, chaêm soùc, giaùo duïc chaùu, soáng maãu möïc vaø neâu göông toát 

cho caùc chaùu; chaùu coù boån phaän kính troïng, chaêm soùc, phuïng döôõng oâng baø. 

 Bình ñaúng giöõa anh, chò, em 

    Anh, chò, em coù boån phaän thöông yeâu, chaêm soùc, giuùp ñôõ nhau; coù nghóa vuï vaø quyeàn ñuøm boïc, nuoâi 

döôõng nhau trong tröôøng hôïp khoâng coøn cha meï hoaëc cha meï khoâng coù ñieàu kieän troâng nom, nuoâi döôõng, 

chaêm soùc, giaùo duïc con. 

c) Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình (boû) 

2. Bình ñaúng trong lao ñoäng 

a) Theá naøo laø bình ñaúng trong lao ñoäng? 

   Bình ñaúng trong lao ñoäng ñöôïc hieåu laø bình ñaúng giöõa moïi coâng daân trong thöïc hieän quyeàn lao ñoäng 

thoâng qua vieäc tìm vieäc laøm, bình ñaúng giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng thoâng qua hôïp 

ñoàng lao ñoäng, bình ñaúng giöõa lao ñoäng nam vaø lao ñoäng nöõ trong töøng cô quan, doanh nghieäp vaø trong 

phaïm vi caû nöôùc. 

b) Noäi dung cô baûn cuûa bình ñaúng trong lao ñoäng 

 Coâng daân bình ñaúng trong thöïc hieän quyeàn lao ñoäng 

  Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn laøm vieäc, töï do löïa choïn vieäc laøm vaø ngheà nghieäp phuø hôïp vôùi khaû naêng 

cuûa mình, khoâng bò phaân bieät ñoái xöû veà giôùi tính, daân toäc, tín ngöôõng, toân giaùo, nguoàn goác gia ñình, 

thaønh phaàn kinh teá. 

   Ngöôøi lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân, kó thuaät cao ñöôïc Nhaø nöôùc vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng öu 

ñaõi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt huy taøi naêng, laøm lôïi cho doanh nghieäp vaø cho ñaát nöôùc. 

 Coâng daân bình ñaúng trong giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng 

Vieäc giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi tuaân theo nguyeân taéc: töï do, töï nguyeän, bình ñaúng; khoâng traùi 

phaùp luaät vaø thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå; giao keát tröïc tieáp giöõa ngöôøi lao ñoäng vôùi ngöôøi söû duïng lao 

ñoäng. 

 Bình ñaúng giöõa lao ñoäng nam vaø lao ñoäng nöõ 

    Lao ñoäng nam vaø lao ñoäng nöõ ñöôïc bình ñaúng veà quyeàn trong lao ñoäng, ñoù laø: bình ñaúng veà cô hoäi 

tieáp caän vieäc laøm; bình ñaúng veà tieâu chuaån, ñoä tuoåi khi tuyeån duïng; ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng taïi nôi laøm 

vieäc veà vieäc laøm, tieàn coâng, tieàn thöôûng, BHXH, ñieàu kieän lao ñoäng vaø caùc ñieàu kieän laøm vieäc khaùc.  

   Tuy nhieân, lao ñoäng nöõ ñöôïc quan taâm ñeán ñaëc ñieåm veà cô theå, sinh lí vaø chöùc naêng laøm meï trong lao 

ñoäng ñeå coù ñieàu kieän thöïc hieän toát quyeàn vaø nghóa vuï lao ñoäng. 

c) Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân trong lao ñoäng (boû) 

3. Bình ñaúng trong kinh doanh 

a) Theá naøo laø bình ñaúng trong kinh doanh? 
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   Bình ñaúng trong kinh doanh coù nghóa laø moïi caù nhaân, toå chöùc khi tham gia vaøo caùc quan heä kinh teá, töø 

vieäc löïa choïn ngaønh, ngheà, ñòa ñieåm kinh doanh, löïa choïn hình thöùc toå chöùc kinh doanh, ñeán vieäc thöïc 

hieän quyeàn vaø nghóa vuï trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñeàu bình ñaúng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

b) Noäi dung quyeàn bình ñaúng trong kinh doanh 

 Moïi coâng daân ñeàu coù quyeàn töï do löïa choïn hình thöùc toå chöùc kinh doanh. 

 Moïi doanh nghieäp ñeàu coù quyeàn töï chuû ñaêng kí kinh doanh trong ngheà maø phaùp luaät khoâng caám. 

 Moïi loaïi hình doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau ñeàu ñöôïc bình ñaúng trong vieäc 

khuyeán khích phaùt trieån laâu daøi, hôïp taùc vaø caïnh tranh laønh maïnh. 

 Moïi doanh nghieäp ñeàu bình ñaúng veà quyeàn chuû ñoäng môû roäng quy moâ vaø ngaønh, ngheà kinh doanh; 

chuû ñoäng tìm kieám thò tröôøng, khaùch haøng vaø kí keát hôïp ñoàng; töï do lieân doanh vôùi caùc caù nhaân, toå chöùc 

kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; töï chuû kinh doanh ñeå naâng cao hieäu quaû vaø 

khaû naêng caïnh tranh. 

 Moïi doanh nghieäp ñeàu bình ñaúng veà nghóa vuï, noäp thueá vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï taøi chính ñoái vôùi 

Nhaø nöôùc; baûo ñaûm quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp; tuaân thuû phaùp luaät 

veà baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng, caûnh quan, di tích lòch söû. 

c) Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng trong kinh doanh (boû) 

II. Bài tập:  
Câu 1. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?  

A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.  

B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình.  

C. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.  

D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.  

Câu 2. Kết hôn là ? 

A. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn.   

B. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý và đăng ký 

kết hôn.   

C. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân 

sự và đăng ký kết hôn.   

D. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, sự tự nguyện và đăng kí kết hôn.   

Câu 3. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là  

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.  

C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.  

D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.  

Câu 4. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:  

A. Xây dựng gia đình hạnh phúc.   B. Củng cố tình yêu lứa đôi.  

C. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình.       D. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.  

Câu 5. Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây ?  

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.      B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.  

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.    D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.  

Câu 6. Nhận định nào sau đây sai ?  

A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.  

B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.   

C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.  

D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.  

Câu 7. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời 

kì:  

A. Hôn nhân.              B. Hòa giải.               C. Li hôn.               D. Li thân.  

Câu 8. Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:  

A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.  

B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em.  

C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.  

D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.  

Câu 9. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:  

A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.  
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B. Công viêc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia 

đình.  

C. Vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 10. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là  

A. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.  

B. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân, từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia 

đình.  

C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung 

của gia đình.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 11. Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là: 

A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.  

B. Những tài sản có trong gia đình.  

C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.  

D. Tất cả phương án trên.  

Câu 12. Chị B có chồng là anh A. Bạn chị H có gửi cho chị một bì thư và 2000 USD với nội dung như sau: “Mến 

tặng vợ chồng bạn, chúc hai bạn nhanh chóng qua khỏi thời kì khó khăn này”. 2000 USD là:  

A. Tài sản chung của chị H và anh Y.                                B. Tài sản riêng của chị H hoặc tài sản riêng của anh Y.  

C. Tài sản được chia làm hai theo quy định của pháp luật.  D. Tất cả ý trên. 

Câu 13. Ý nghĩa của bình đẳng trong hôn nhân: 

A. Tạo cơ sở củng cố tình yêu, cho sự bền vững của gia đình.  

B. Phát huy truyền thống dân tộc về tình nghĩa vợ, chồng.  

C. Khắc phục tàn dư phong kiến, tư tưởng lạc hậu "trọng nam, khinh nữ".  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 14. Thời gian làm việc của người cao tuổi được quy định trong luật lao động là:  

A. Không được quá 4 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.  

B. Không được quá 5 giờ một ngày hoặc 30 giờ một tuần.  

C. Không được quá 6 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.  

D. Không được quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.  

Câu 15. Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động:  

A. Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.  

B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.  

C. Có cơ hội như nhau trong tiếp cận việc làm. 

D. Tự chủ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.  

Câu 16.  Theo Hiến pháp nước ta đối với công dân lao động là  

A. Nghĩa vụ.              B. Bổn phận.             C. Quyền lợi.                 D. Quyền và nghĩa vụ.  

Câu 17. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:  

A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.  

B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà 

doanh nghiệp đang cần.  

C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được 

bảo đảm chỗ làm việc.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 17. Chủ thể của hợp đồng lao động là ?  

A. Người lao động và đại diện người lao động.   B. Người lao động và người sử dụng lao động.  

C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.   D. Tất cả phương án trên.  

Câu 18. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động là ? 

A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động .  B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.  

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.   D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 19. Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao 

động nữ:  

A. Kết hôn                                          B. Nghỉ việc không lí do  

C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi          D. Có thai  

Câu 20.  Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào ?  

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.    B. Không trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.  

C. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.  D. Tất cả các nguyên tắc trên.  
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Baøi 5 

QUYEÀN BÌNH ÑAÚNG GIÖÕA CAÙC DAÂN TOÄC, TOÂN GIAÙO  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Bình ñaúng giöõa caùc daân toäc 

a) Theá naøo laø bình ñaúng giöõa caùc daân toäc? 

   Quyeàn bình ñaúng giöõa caùc daân toäc ñöôïc hieåu laø caùc daân toäc trong moät quoác gia khoâng phaân bieät ña soá 

hay thieåu soá, trình ñoä vaên hoaù cao hay thaáp, khoâng phaân bieät chuûng toäc, maøu da…ñeàu ñöôïc Nhaø nöôùc vaø 

phaùp luaät toân troïng, baûo veä vaø taïo ñieàu kieän phaùt trieån. 

b) Noäi dung quyeàn bình ñaúng giöõa caùc daân toäc 

 Caùc daân toäc ôû Vieät Nam ñeàu ñöôïc bình ñaúng veà chính trò 

    Caùc daân toäc ñeàu coù quyeàn tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi, tham gia vaøo boä maùy nhaø nöôùc, tham 

gia thaûo luaän, goùp yù caùc vaán ñeà chung cuûa ñaát nöôùc. Quyeàn naøy ñöôïc thöïc hieän theo hai hình thöùc daân 

chuû tröïc tieáp vaø daân chuû giaùn tieáp. 

 Caùc daân toäc ôû Vieät Nam ñeàu bình ñaúng veà kinh teá 

   Trong chính saùch phaùt trieån kinh teá, khoâng coù söï phaân bieät giöõa caùc daân toäc ña soá vaø thieåu soá. Nhaø 

nöôùc luoân quan taâm ñaàu tö phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi taát caû caùc vuøng, ñaëc bieät ôû nhöõng vuøng saâu, vuøng 

xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. 

 Caùc daân toäc ôû Vieät Nam ñeàu bình ñaúng veà vaên hoaù, giaùo duïc 

   Caùc daân toäc coù quyeàn duøng tieáng noùi, chöõ vieát cuûa mình. Nhöõng phong tuïc, taäp quaùn, truyeàn thoáng 

vaên hoaù toát ñeïp cuûa töøng daân toäc ñöôïc giöõ gìn, khoâi phuïc, phaùt huy. 

  Caùc daân toäc ôû Vieät Nam coù quyeàn höôûng thuï moät neàn giaùo duïc cuûa nöôùc nhaø. 

c) YÙ nghóa quyeàn bình ñaúng giöõa caùc daân toäc 

     Thöïïc hieän toát chính saùch caùc daân toäc bình ñaúng, ñoaøn keát, töông trôï, giuùp nhau cuøng phaùt trieån laø söùc 

maïnh ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc. 

d) Chính saùch cuûa Ñaûng vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc veà quyeàn bình ñaúng giöõa caùc daân toäc (ñoïc theâm) 

2. Bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo 

a) Khaùi nieäm bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo 

    Quyeàn bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo ñöôïc theå hieän laø caùc toân giaùo ôû Vieät Nam ñeàu coù quyeàn hoaït ñoäng 

toân giaùo trong khuoân khoå cuûa phaùp luaät; ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät; nhöõng nôi thôø töï tín ngöôõng, 

toân giaùo ñöôïc phaùp luaät baûo hoä. 

b) Noäi dung quyeàn bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo 

 Caùc toân giaùo ñöôïc Nhaø nöôùc coâng nhaän ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät, coù quyeàn hoaït ñoäng toân giaùo 

theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

    Coâng daân thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau, ngöôøi coù toân giaùo hoaëc khoâng coù toân giaùo ñeàu bình ñaúng veà 

quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân, khoâng phaân bieät ñoái xöû vì lí do toân giaùo. 

    Ñoàng baøo theo ñaïo vaø caùc chöùc saéc toân giaùo coù traùch nhieäm soáng toát ñôøi, ñeïp ñaïo, giaùo duïc cho tín 

ñoà loøng yeâu nöôùc, phaùt huy nhöõng giaù trò vaên hoaù ñaïo ñöùc toát ñeïp cuûa toân giaùo, thöïc hieän quyeàn, nghóa 

vuï coâng daân vaø yù thöùc chaáp haønh phaùp luaät.  

 Hoaït ñoäng tín ngöôõng, toân giaùo theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñöôïc Nhaø nöôùc baûo ñaûm; caùc cô sôû toân 

giaùo hôïp phaùp ñöôïc phaùp luaät baûo hoä. 

   Quyeàn hoaït ñoäng tín ngöôõng, toân giaùo cuûa coâng daân treân tinh thaàn toân troïng phaùp luaät, phaùt huy giaù 

trò vaên hoaù, ñaïo ñöùc toân giaùo ñöôïc Nhaø nöôùc ñaûm baûo. 

   Caùc cô sôû toân giaùo nhö: chuøa, nhaø thôø, thaùnh ñöôøng, thaùnh thaát, truï sôû, caùc cô sôû ñaøo taïo, …ñöôïc phaùp 

luaät baûo hoä; nghieâm caám vieäc xaâm phaïm caùc taøi saûn ñoù. 

c) YÙ nghóa quyeàn bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo 
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    Quyeàn bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo laø cô sôû, tieàn ñeà quan troïng  cuûa khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc, 

thuùc ñaåy tình ñoaøn keát keo sôn gaén boù nhaân daân Vieät Nam, taïo thaønh söùc maïnh toång hôïp cuûa caû daân toäc 

ta trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc. 

d) Chính saùch cuûa Ñaûng vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc veà quyeàn bình ñaúng giöõa caùc toân giaùo (ñoïc theâm) 

II. Bài tập:  
Câu 1. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc  

A. Các bên cùng có lợi                            B. Bình đẳng  

C. Đoàn kết giữa các dân tộc                  D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số  

Câu 2. Số lượng các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là  

A. 54                       B. 55                      C. 56                     D. 57  

Câu 3. Dân tộc được hiểu theo nghĩa  

A. Một bộ phận dân cư của 1 quốc gia              B. Một dân tộc thiểu số  

C. Một dân tộc ít người                                     D. Một cộng đồng có chung lãnh thổ  

Câu 4. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị doan là:  

A. Niềm tin.   B. Nguồn gốc.   C. Hậu quả xấu để lại.   D.Nghi lễ  

Câu 5. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?  

A. Thắp hương trước lúc đi xa.                         B. Yếm bùa.  

C. Không ăn trứng trước khi đi thi.                  D. Xem bói.  

Câu 6. Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo 

pháp và đất nước:  

A. Buôn thần bán thánh.                       B. Tốt đời đẹp đạo.  

C. Kính chúa yêu nước.                       D. Đạo pháp dân tộc.  

Câu 7. Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:  

A. Công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào.  

B. Người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.  

C. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đó.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 8. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:  

A. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng  

B. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ  

C. Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển  

D. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ.  

Câu 9. Tôn giáo được biểu hiện:  

A. Qua các đạo khác nhau     B. Qua các tín ngưỡng  

C. Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức   D. Qua các hình thức lễ nghi  

Câu 10. Tìm câu phát biểu sai  

A. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo 

quy định của pháp luật.  

B. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị 

văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước bảo đảm.  

C. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo 

hợp pháp được pháp luật bảo hộ.  

D. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuế hàng năm. 

 

Baøi 6 

COÂNG DAÂN VÔÙI CAÙC QUYEÀN TÖÏ DO CÔ BAÛN  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Caùc quyeàn töï do cô baûn cuûa coâng daân 

a) Quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå cuûa coâng daân 

 Theá naøo laø …? 

   Khoâng ai bò baét, neáu khoâng coù quyeát ñònh cuûa Toaø aùn, quyeát ñònh hoaëc pheâ chuaån cuûa Vieän kieåm saùt, 

tröø tröôøng hôïp phaïm toäi quaû tang. 

 Noäi dung : 
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    Khoâng moät ai, duø ôû cöông vò naøo coù quyeàn töï yù baét vaø giam, giöõ ngöôøi vì nhöõng lí do khoâng chính 

ñaùng hoaëc do nghi ngôø khoâng coù caên cöù. 

   Trong moät soá tröôøng hôïp caàn thieát phaûi baét, giam, giöõ ngöôøi ñeå giöõ gìn traät töï, an ninh, ñeå ñieàu tra toäi 

phaïm, ñeå ngaên chaën toäi phaïm thì nhöõng caùn boä nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn thuoäc Cô quan ñieàu tra, Vieän 

kieåm saùt, Toaø aùn vaø moät soá cô quan khaùc ñöôïc quyeàn baét vaø giam, giöõ ngöôøi, nhöng  phaûi theo ñuùng 

trình töï vaø thuû tuïc do phaùp luaät quy ñònh. 

 YÙ nghóa: (đọc thêm) 

   b) Quyeàn ñöôïc phaùp luaät baûo hoä veà tính maïng, söùc khoûe, danh döï vaø nhaân phaåm cuûa coâng daân 

 Theá naøo laø…? 

    Coâng daân coù quyeàn ñöôïc baûo ñaûm an toøan veà tính maïng, söùc khoûe, ñöôïc baûo veä danh döï vaø nhaân 

phaåm; khoâng ai ñöôïc xaâm phaïm tôùi tính maïng, söùc khoûe, danh döï vaø nhaân phaåm cuûa ngöôøi khaùc. 

 Noäi dung: 

   Thöù nhaát:  Khoâng ai ñöôïc xaâm phaïm tôùi tính maïng, söùc khoûe cuûa ngöôøi khaùc. 

 Khoâng ai ñöôïc ñaùnh ngöôøi; ñaëc bieät nghieâm caám nhöõng haønh vi hung haõn, coân ñoà, ñaùnh ngöôøi gaây 

thöông tích, laøm toån haïi cho söùc khoûe cuûa ngöôøi khaùc. 

 Nghieâm caám moïi haønh vi xaâm phaïm ñeán tính maïng cuûa ngöôøi khaùc nhö gieát ngöôøi, ñe doïa gieát ngöôøi, 

laøm cheát ngöôøi. 

   Thöù hai: Khoâng ai ñöôïc xaâm phaïm tôùi danh döï vaø nhaân phaåm cuûa ngöôøi khaùc. 

 Khoâng bòa ñaët ñieàu xaáu, tung tin xaáu, noùi xaáu, xuùc phaïm ngöôøi khaùc ñeå haï uy tín vaø gaây thieät haïi veà 

danh döï cho ngöôøi ñoù. 

 YÙ nghóa: (đọc thêm) 

c) Quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû cuûa coâng daân 

+ Theá naøo laø …?  

   Choã ôû cuûa coâng daân ñöôïc Nhaø nöôùc vaø moïi ngöôøi toân troïng, khoâng ai ñöôïc töï yù vaøo choã ôû cuûa ngöôøi 

khaùc neáu khoâng ñöôïc ngöôøi ñoù ñoàng yù. Chæ trong tröôøng hôïp ñöôïc phaùp luaät cho pheùp vaø phaûi coù leänh 

cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn môùi ñöôïc khaùm xeùt choã ôû cuûa moät ngöôøi. Trong tröôøng hôïp naøy 

thì vieäc khaùm xeùt cuõng khoâng ñöôïc tieán haønh tuøy tieän maø phaûi tuaân theo ñuùng trình töï, thuû tuïc do phaùp 

luaät quy ñònh. 

+ Noäi dung:  

   Veà nguyeân taéc, khoâng ai ñöôïc töï tieän vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc.Tuy nhieân, phaùp luaät cho pheùp khaùm 

xeùt choã ôû cuûa coâng daân trong caùc tröôøng hôïp sau: 

 Tröôøng hôïp thöù nhaát, khi coù caên cöù ñeå khaúng ñònh choã ôû, ñòa ñieåm cuûa ngöôøi naøo ñoù coù coâng cuï, 

phöông tieän (ví duï: gaäy goäc, dao, buùa, rìu, suùng,…) ñeå thöïc hieän toäi phaïm hoaëc coù ñoà vaät, taøi lieäu lieân 

quan ñeán vuï aùn. 

 Tröôøng hôïp thöù hai, vieäc khaùm choã ôû, ñòa ñieåm cuûa ngöôøi naøo ñoù ñöôïc tieán haønh khi caàn baét ngöôøi 

ñang bò truy naõ hoaëc ngöôøi phaïm toäi ñang laãn traùnh ôû ñoù. 

+ YÙ nghóa quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû cuûa coâng daân (đọc thêm) 

d) Quyeàn ñöôïc baûo ñaûm an toøan vaø bí maät thö tín, ñieän thoïai, ñieän tín 

    Khoâng ai ñöôïc töï tieän boùc môû, thu giöõ, tieâu huûy thö, ñieän tín cuûa ngöôøi khaùc; nhöõng ngöôøi laøm nhieäm 

vuï chuyeån thö, ñieän tín phaûi chuyeån ñeán tay ngöôøi nhaän, khoâng ñöôïc giao nhaàm cho ngöôøi khaùc, khoâng 

ñöôïc ñeå maát thö, ñieän tín cuûa nhaân daân. 

Chæ coù nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø chæ trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát 

môùi ñöôïc tieán haønh kieåm soùat thö, ñieän thoïai, ñieän tín cuûa ngöôøi khaùc. 

Quyeàn ñöôïc baûo ñaûm an toøan vaø bí maät thö tín, ñieän thoïai, ñieän tín laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå baûo ñaûm 

ñôøi soáng rieâng tö cuûa moãi caù nhaân trong xaõ hoäi. Treân cô sôû quyeàn naøy, coâng daân coù moät ñôøi soáng tinh 

thaàn thoaûi maùi maø khoâng ai ñöôïc tuøy tieän xaâm phaïm tôùi. 

e) Quyeàn töï do ngoân luaän 
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Coâng daân coù quyeàn töï do phaùt bieåu yù kieán, baøy toû quan ñieåm cuûa mình veà caùc vaán ñeà chính trò, kinh teá, 

vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. 

Coù nhieàu hình thöùc vaø phaïm vi ñeå thöïc hieän quyeàn nay: 

 Söû duïng quyeàn naøy taïi caùc cuoäc hoïp ôû caùc cô quan, tröôøng hoïc, toå daân phoá,… baèng caùch tröïc tieáp phaùt 

bieåu yù kieán nhaèm xaây döïng cô quan, tröôøng hoïc, ñòa phöông mình. 

 Vieát baøi göûi ñaêng baùo, trong ñoù baøy toû yù kieán, quan ñieåm cuûa mình veà chuû tröông, chính saùch vaø phaùp 

luaät cuûa Nhaø nöôùc; veà xaây döïng boä maùy nhaø nöôùc trong saïch, vöõng maïnh; veà uûng hoä caùi ñuùng, caùi toát, 

pheâ phaùn vaø phaûn ñoái caùi sai, caùi xaáu trong ñôøi soáng xaõ hoäi. 

 Ñoùng goùp yù kieán, kieán nghò vôùi caùc ñaïi bieåu Quoác hoäi vaø ñaïi bieåu Hoäi ñoàng nhaân daân trong dòp ñaïi 

bieåu tieáp xuùc vôùi cöû tri cô sôû, hoaëc coâng daân coù theå vieát thö cho ñaïi bieåu Quoác hoäi trình baøy, ñeà ñaït 

nguyeän voïng. 

2. Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc vaø coâng daân trong vieäc baûo ñaûm vaø thöïc hieän caùc quyeàn töï do cô baûn cuûa 

coâng daân 

a) Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc (đọc thêm) 

b) Traùch nhieäm cuûa coâng daân 

 Phaûi hoïc taäp, tìm hieåu ñeå naém ñöôïc noäi dung caùc quyeàn töï do cô baûn cuûa mình. 

 Coù traùch nhieäm pheâ phaùn, ñaáu tranh, toá caùo nhöõng vieäc laøm traùi phaùp luaät, vi phaïm quyeàn töï do cô 

baûn cuûa coâng daân. 

 Tích cöïc tham gia giuùp ñôõ caùc caùn boä nhaø nöôùc thi haønh quyeát ñònh baét ngöôøi, khaùm ngöôøi trong nhöõng 

tröôøng hôïp ñöôïc phaùp luaät cho pheùp. 

 Töï reøn luyeän, naâng cao yù thöùc phaùp luaät ñeå soáng vaên minh, toân troïng phaùp luaät, töï giaùc tuaân thuû phaùp 

luaät cuûa Nhaø nöôùc, toân troïng quyeàn töï do cô baûn cuûa ngöôøi khaùc. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 2. Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 3. Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 4. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 5. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 6. Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh A nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa ở lớp 

vào mặt học sinh B. Học sinh B tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh C đang đứng ngoài lên tiếng bênh 

vực học sinh A.  Hành vi của học sinh A đã vi phạm quyền gì đối với học sinh B  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  
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C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Không vi phạm gì  

Câu 7. "Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không được giao nhầm cho người khác, không được để 

mất thư, điện tín của nhân dân." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện   

Câu 8. "Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có qui 

định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

Câu 9. "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận    B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận  

C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận    D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận  

Câu 10. "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các 

cuộc họp." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận    B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận  

C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận    D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận  

 

 

Baøi 7 

COÂNG DAÂN VÔÙI CAÙC QUYEÀN DAÂN CHUÛ 

 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Quyeàn baàu cöû vaø quyeàn öùng cöû vaøo caùc cô quan ñaïi bieåu cuûa nhaân daân 

a) Khaùi nieäm quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû 

   Quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû laø caùc quyeàn daân chuû cô baûn cuûa coâng daân trong lónh vöïc chính trò, thoâng qua 

ñoù , nhaân daân thöïc thi hình thöùc daân chuû giaùn tieáp ôû töøng ñòa phöông vaø trong phaïm vi caû nöôùc . 

b) Noäi dung quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû vaøo caùc cô quan ñaïi bieåu cuûa nhaân daân 

 Ngöôøi coù quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû vaøo cô quan ñaïi bieåu cuûa nhaân daân: 

 Moïi coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi trôû leân ñeàu coù quyeàn baàu cöû vaø ñuû 21 tuoåi trôû leân ñeàu coù quyeàn öùng 

cöû vaøo Quoác Hoäi, Hoäi ñoàng nhaân daân.    

 Nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc thöïc hieän quyeàn baàu cöû goàm: ngöôøi ñang bò töôùc quyeàn baàu cöû theo 

baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toaø aùn ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät; ngöôøi ñang phaûi chaáp haønh hình phaït tuø ; ngöôøi 

maát naêng löïc haønh vi daân söï;… 

 Caùch thöïc hieän quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû cuûa coâng daân:  

 Quyeàn baàu cöû cuûa coâng daân thöïc hieän theo caùc nguyeân taéc: baàu cöû phoå thoâng, bình ñaúng , tröïc tieáp 

vaø boû phieáu kín.  

 Quyeàn öùng cöû cuûa coâng daân ñöôïc thöïc hieän theo hai con ñöôøng: töï öùng cöû vaø ñöôïc giôùi thieäu öùng cöû.  

c) YÙ nghóa cuûa quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû cuûa coâng daân 

  Laø cô sôû phaùp lyù-chính trò quan troïng ñeå hình thaønh caùc cô quan quyeàn löïc nhaø nöôùc,ñeå nhaân daân theå 

hieän yù chí vaø nguyeän voïng cuûa mình. 

 Theå hieän baûn chaát daân chuû, tieán boä cuûa Nhaø nöôùc ta. 

2. Quyeàn tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi 

a) Khaùi nieäm veà quyeàn tham gia quaûn lí ñaát nöôùc vaø xaõ hoäi 

     Quyeàn tham gia quaûn lí ñaát nöôùc vaø xaõ hoäi laø quyeàn cuûa coâng daân tham gia thaûo luaän vaøo caùc coâng 

vieäc chung cuûa ñaát nöôùc trong taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, trong phaïm vi cuûa caû nöôùc vaø 
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trong ñòa phöông; quyeàn kieán nghò vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc veà xaây döïng boä maùy nhaø nöôùc vaø phaùt 

trieån kinh teá xaõ hoäi. 

b) Noäi dung cô baûn cuûa quyeàn tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi 

 ÔÛ phaïm vi caû nöôùc: 

 Tham gia thaûo luaän, goùp yù kieán xaây xöïng caùc vaên baûn phaùp luaät. 

 Thaûo luaän vaø bieåu quyeát caùc vaán ñeà troïng ñaïi khi Nhaø nöôùc toå chöùc tröng caàu yù daân. 

   ÔÛ phaïm vi cô sôû:  

Tröïc tieáp thöïc hieän theo cô cheá “Daân bieát, daân laøm , daân kieåm tra”: 

 Nhöõng vieäc phaûi ñöôïc thoâng baùo ñeå ñaân bieát maø thöïc hieän (chuû tröông, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø 

nöôùc…). 

 Nhöõng vieäc daân laøm vaø quyeát ñònh tröïc tieáp baèng bieåu quyeát coâng khai hoaëc boû phieáu kín  

 Nhöõng vieäc daân ñöôïc thaûo luaän , tham gia ñoùng goùp yù kieán tröôùc khi chính quyeàn xaõ quyeát ñònh . 

 Nhöõng vieäc nhaân daân ôû phöôøng, xaõ giaùm saùt , kieåm tra.  

c) YÙ nghóa cuûa quyeàn tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi 

 Laø cô sôû phaùp lí quan troïng ñeå nhaân daân tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa boä maùy Nhaø nöôùc, nhaèm ñoäng 

vieân vaø phaùt huy söùc maïnh cuûa toaøn daân, cuûa toaøn xaõ hoäi veà vieäc xaây döïng boä maùy nhaø nöôùc vöõng 

maïnh vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû. 

3) Quyeàn khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân 

a) Khaùi nieäm quyeàn khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân 

Quyeàn khieáu naïi, toá caùo laø quyeàn daân chuû cô baûn cuûa coâng daân ñöôïc quy ñònh trong hieán phaùp, laø coâng 

cuï ñeå nhaân daân thöïc hieän daân chuû tröïc tieáp trong nhöõng tröôøng hôïp caàn baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp 

phaùp cuûa coâng daân, toå chöùc bò haønh vi traùi phaùp luaät xaâm haïi . 

Quyeàn khieáu naïi laø quyeàn  coâng daân, cô quan, toå chöùc ñöôïc ñeà nghò cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù thaåm 

quyeàn xem xeùt laïi haønh vi haønh chính khi coù caên cöù cho raèng haønh vi ñoù traùi phaùp luaät, xaâm phaïm quyeàn 

, lôïi ích  cuûa coâng daân . 

    Quyeàn toá caùo laø quyeàn coâng daân ñöôïc pheùp baùo cho cô quan , toå chöùc ,caù nhaân coù thaåm quyeàn veà 

haønh vi vi phaïm phaùp luaät cuûa baát cöù cô quan , toå chöùc, caù nhaân naøo gaây thieät haïi hoaëc ñe doaï ñeán lôïi 

ích cuûa Nhaø nöôùc, quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, cô quan, toå chöùc  

b) Noäi dung quyeàn khieáu naïi , toá caùo cuûa coâng daân. 

  Ngöôøi coù quyeàn khieáu naïi , toá caùo: 

   Ngöôøi khieáu naïi : moïi caù nhaân, toå chöùc coù quyeàn khieáu naïi. 

   Ngöôøi toá caùo : Chæ coù coâng daân coù quyeàn toá caùo . 

  Ngöôøi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi , toá caùo 

    Ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi: ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan haønh chính coù quyeát ñònh, haønh vi haønh chính bò 

khieáu naïi; ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan caáp treân tröïc tieáp cuûa cô quan haønh chính coù quyeát ñònh, haønh vi 

haønh chính bò khieáu naïi; Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh, Boä tröôûng , Thuû tröôûng cô quan ngang boä, 

Toång Thanh tra Chính phuû, thuû töôùng chính phuû. 

    Ngöôøi giaûi quyeát toá caùo : ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan toå chöùc coù thaåm quyeàn quaûn lyù ngöôøi bò toá caùo, 

ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan toå chöùc caáp treân cuûa cô quan, toå chöùc ngöôøi bò toá caùo; Chaùnh Thanh tra caùc caáp, 

Toång Thanh tra Chính phuû , Thuû töôùng Chính phuû. 

   Neáu haønh vi bò toá caùo coù daáu hieäu toäi phaïm thì do caùc cô quan toá tuïng giaûi quyeát. 

 Quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi: 

   Böôùc 1: Ngöôøi khieáu naïi noäp ñôn khieáu naïi ñeán caùc cô quan , toå chöùc ,caù nhaân coù thaåm quyeàn giaûi 

quyeát khieáu naïi 

 Böôùc 2 : Ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi xem xeùt giaûi quyeát khieáu naïi theo thaåm quyeàn vaø trong thôøi gian 

do luaät quy ñònh. 
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 Böôùc 3 : Neáu ngöôøi khieáu naïi ñoàng yù vôùi keát quaû giaûi quyeát thì quyeát ñònh cuûa ngöôøi giaûi quyeát khieáu 

naïi coù hieäu löïc thi haønh. 

  Neáu ngöôøi khieáu naïi khoâng ñoàng yù thì hoï coù quyeàn löïa choïn moät trong hai caùch: hoaëc tieáp tuïc khieáu 

naïi leân ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan haønh chính caáp treân,hoaëc kieän ra Toaø Haønh chính thuoäc Toaø aùn nhaân 

daân giaûi quyeát . 

 Böôùc 4 : Ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi laàn hai xem xeùt, giaûi quyeát yeâu caàu cuûa ngöôøi khieáu naïi. 

    Neáu ngöôøi khieáu naïi vaãn khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát laàn hai thì trong thôøi gian do luaät 

quy ñònh , coù quyeàn khôûi kieän ra Toaø haønh chính thuoäc Toaø aùn nhaân daân. 

 Quy trình toá caùo vaø giaûi quyeát toá caùo  goàm caùc böôùc sau: 

 Böôùc 1 : Ngöôøi toá caùo göûi ñôn toá caùo ñeán cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù thaåm quyeàn giaûi quyeát toá caùo 

 Böôùc 2 : Ngöôøi giaûi quyeát toá caùo phaûi tieán haønh vieäc xaùc minh vaø giaûi quyeát noäi dung toá caùo. 

 Böôùc 3 : Neáu ngöôøi toá caùo coù caên cöù cho raèng vieäc giaûi quyeát toá caùo khoâng ñuùng phaùp luaät hoaëc quaù 

thôøi gian quy ñònh maø toá caùo khoâng ñöôïc giaûi quyeát thì ngöôøi toá caùo coù quyeàn toá caùo vôùi cô quan, toå 

chöùc caáp treân tröïc tieáp cuûa ngöôøi giaûi quyeát toá caùo. 

 Böôùc 4 : Cô quan toå chöùc, caù nhaân giaûi quyeát toá caùo laàn hai coù traùch nhieäm giaûi quyeát trong thôøi gian 

luaät quy ñònh. 

c) Ý nghóa cuûa quyeàn toá caùo, khieáu naïi cuûa coâng daân 

   Laø cô sôû phaùp lí ñeå coâng daân thöïc hieän moät caùch coù hieäu quaû quyeàn coâng daân cuûa mình trong moät xaõ 

hoäi daân chuû, ñeå baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, ngaên chaën nhöõng vieäc laøm traùi phaùp 

luaät, xaâm phaïm lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc, toå chöùc vaø coâng daân. 

4. Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc vaø coâng daân trong vieäc thöïc hieän caùc neàn daân chuû cuûa coâng daân (bỏ) 

II. Bài tập:  
Câu 1. "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết 

định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là  

A. Hình thức dân chủ trực tiếp.                         B. Hình thức dân chủ gián tiếp  

C. Hình thức dân chủ tập trung.                        D. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa  

Câu 2. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực 

hiện quyền gì?  

A. Quyền tố cáo.  B. Quyền ứng cử.  C. Quyền bãi nại. D. Quyền khiếu nại  

Câu 3. “.... là quyền của công dân được 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”.  

A. Quyền khiếu nại                                            B. Quyền bầu cử  

C. Quyền tố cáo.                                                D. Quyền góp ý  

Câu 4. "Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(4)......, thông 

qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(5)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."  

A. Xã hội.                       B. Chính trị.                C. Kinh tế.                      D. Văn hoá  

Câu 5. "Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(4)......, thông 

qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(5)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."  

A. dân chủ trực tiếp.                            B. dân chủ gián tiếp  

C. dân chủ tập trung.                           D. dân chủ xã hội chủ nghĩa  

Câu 6. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào 

dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là  

A. 21/5/1990                B. 21/4/1991                  C. 21/5/1994.                    D. 21/5/1993  

Câu 7. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào 

dưới đây đủ điều kiện được bầu cử khi có ngày sinh là  

A. 21/5/1993                B. 21/4/1995                   C. 21/5/1994.                   D. 21/5/1996  

Câu 8. Hiến pháp 1992 qui định mọi công dân  

A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử  

B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử  

C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử  

D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử  

Câu 9. Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt  

A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.                                
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B. Tình trạng pháp lý  

C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.                           

D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử  

Câu 10. Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử  

A. Người bị khởi tố dân sự  

B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án  

C. Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương  

D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án  

Baøi 8 

PHAÙP LUAÄT VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG DAÂN 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Quyeàn hoïc taäp, saùng taïo vaø phaùt trieån cuûa coâng daân 

a) Quyeàn hoïc taäp cuûa coâng daân 

   Moïi coâng daân ñeàu coù quyeàn hoïc töø thaáp ñeán cao, coù theå hoïc baát cöù ngaønh,ngheà naøo, coù theå hoïc baèng 

nhieàu hình thöùc vaø coù theå hoïc thöôøng xuyeân, hoïc suoát ñôøi.  

b) Quyeàn saùng taïo cuûa coâng daân 

     Quyeàn cuûa moãi ngöôøi ñöôïc töï do nghieân cöùu khoa hoïc, töï do tìm toøi, suy nghó ñeå ñöa ra caùc phaùt 

minh, saùng cheá, saùng kieán, caûi tieán kó thuaät, hôïp lí hoùa saûn xuaát; quyeàn veà saùng taùc vaên hoïc, ngheä thuaät, 

khaùm phaù khoa hoïc ñeå taïo ra caùc saûn phaåm, coâng trình khoa hoïc veà caùc lónh vöïc ñôøi soáng xaõ hoäi. 

    Quyeàn saùng taïo cuûa coâng daân bao goàm quyeàn taùc giaû, quyeàn sôû höõ u coâng nghieäp vaø hoaït ñoäng khoa 

hoïc, coâng ngheä.  

c) Quyeàn ñöôïc phaùt trieån cuûa coâng daân 

   Quyeàn ñöôïc phaùt trieån laø quyeàn cuûa coâng daân ñöôïc soáng trong moâi tröôøng xaõ hoäi vaø töï nhieân coù lôïi 

cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån veà theå chaát, tinh thaàn, trí tueä, ñaïo ñöùc; coù möùc soáng ñaày ñuû veà vaät chaát; ñöôïc 

hoïc taäp, nghæ ngôi, vui chôi, giaûi trí, tham gia caùc hoïat ñoäng vaên hoùa; ñuôïc cung caáp thoâng tin vaø chaêm 

soùc söùc khoûe; ñöôïc khuyeán khích, boài döôõng ñeå phaùt trieån taøi naêng. 

    Quyeàn ñöôïc phaùt trieån cuûa coâng daân ñöôïc bieåu hieän ôû hai noäi dung: 

Moät laø, quyeàn cuûa coâng daân ñöôïc höôûng ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn ñaày ñuû ñeå phaùt trieån toaøn dieän.   

Hai laø, coâng daân coù quyeàn ñöôïc khuyeán khích, boài döôõng ñeå phaùt trieån taøi naêng. 

 2. YÙ nghóa quyeàn hoïc taäp, saùng taïo vaø phaùt trieån cuûa coâng daân 

    Quyeàn hoïc taäp, saùng taïo vaø phaùt trieån laø quyeàn cô baûn cuûa coâng daân, theå hieän baûn chaát toát ñeïp cuûa 

cheá ñoä xaõ hoäi ta, laø cô sôû, ñieàu kieän caàn thieát ñeå con ngöôøi ñöôïc phaùt trieån toøan dieän, trôû thaønh nhöõng 

coâng daân toát, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. 

 3. Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc vaø coâng daân trong vieäc baûo ñaûm vaø thöïc hieän quyeàn hoïc taäp, saùng taïo 

vaø phaùt trieån cuûa coâng daân 

a) Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc 

 Ban haønh chính saùch, phaùp luaät, thöïc hieän ñoàng boä caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå caùc quyeàn naøy thöïc söï 

ñi vaøo ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi daân. Caùc quyeàn naøy cuûa coâng daân vaø caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän 

cuûa Nhaø nöôùc ñöôïc quy ñònh trong Hieán phaùp, Luaät Giaùo duïc, Luaät Sôû höõu trí tueä, Luaät Khoa hoïc vaø 

Coâng ngheä, Luaät Baûo veä, Chaêm soùc vaø Giaùo duïc treû em vaø trong nhieàu vaên baûn phaùp luaät khaùc cuûa Nhaø 

nöôùc. 

 Nhaø nöôùc thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi trong giaùo duïc. 

 Nhaø nöôùc khuyeán khích, phaùt huy söï tìm toøi, saùng taïo trong nghieân cöùu khoa hoïc. 

 Nhaø nöôùc baûo ñaûm nhöõng ñieàu kieän ñeå phaùt hieän vaø boài döôõng nhaân taøi cho ñaát nöôùc. 

b) Traùch nhieäm cuûa coâng daân 

 Coù yù thöùc hoïc taäp toát ñeå trôû thaønh ngöôøi coù ích trong cuoäc soáng. 
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 Coù yù chí vöôn leân, luoân chòu khoù tìm toøi vaø phaùt huy tính saùng taïo trong hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, 

lao ñoäng saûn xuaát ñeå taïo ra nhieàu saûn phaåm vaät chaát vaø tinh thaàn caàn thieát cho xaõ hoäi. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền được phát triển. C. Quyền học tập. D. Quyền lao động. 

Câu 2. Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân 

A. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tai năng. B. được học ở các trường đại học. 

C. được học ở nơi nào mình thích.     D. được học môn học nào mình thích. 

Câu 3. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Quyền học không hạn chế.   B. Quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích. 

C. Quyền được học thường xuyên, học suốt đời. D. Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hộ học tập. 

Câu 4. Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền học suốt đời.     B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh. 

C. Quyền được phát triển của công dân.   D. Quyền ưu tiên lựa chọn nơi học tập. 

Câu 5. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Quyền học bất cứ nghành nghề nào mình thich.  B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

C. Quyền học không hạn chế.  D. Học ngành, nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. 

Câu 6. Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Tự do nghiên cứu khoa học.    B. Kiến nghị với các cơ quan, trường học. 

C. Đưa ra phát minh, sáng chế.    D. Sáng tác văn học, nghệ thuật. 

Câu 7. Là học sinh giỏi, H được vào học ở trường Chuyên của tỉnh. H đã được hưởng quyền nào dưới đây của công 

dân ? 

A. Quyền học không hạn chế.    B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh. 

C. Quyền được phát triển của công dân.   D. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập. 

Câu 8. Công dân có quyền học ở các cấp / bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp 

luật là thể hiện 

A. quyền học không hạn chế.     B. quyền học thường xuyên. 

C. quyền học ở nhiều bậc học.     D. quyền học theo sở thích. 

Câu 9. Quyền học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện 

quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.   B. Bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. Bình đẳng về thời gian học tập .   D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình. 

Câu 10. Quyền học không hạn chế của công dân là công nhận công dân có quyền 

A. học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. 

B. học ở bất cứ trường nào mà không cần thi tuyển hoặc xét tuyển. 

C. học ở mọi lúc, mọi nơi . 

D. học ở bất cứ ngành, nghề nào theo sở thích mà không cần điều kiện gì. 

Câu 11. Sau mấy năm làm công nhân, anh Đ vào học hệ Đại học tại chức. Anh Đ đã thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân ? 

A. Quyền học tập và lao động.    B. Quyền học không hạn chế. 

C. Quyền học thường xuyên.    D. Quyền tự do học tập. 

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công 

dân ? 

A. Miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách. 

B. Ưu tiên chọn trường đại học cho tất cả mọi người. 

C. Cấp học bổng cho học sinh giỏi. 

D. Giúp đỡ học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. 

Câu 13. Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 

quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền được khuyến khích.    B. Quyền học tập. 

C. Quyền được phát triển.    D. Quyền được ưu tiên. 

Câu 14. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng 

cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền lao động sáng tạo.    B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền sáng tạo.     D. Quyền cải tiến máy móc. 

Câu 15. Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây 

của công dân ? 
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A. Quyền sáng tạo. B. Quyền tác giả. C. Quyền được phát triển. D. Quyền tự do cá nhân. 

 

 

 Baøi 9 

PHAÙP LUAÄT VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG CUÛA ÑAÁT NÖÔÙC 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc (đọc thêm) 

2. Moät soá noäi dung cô baûn cuûa phaùt luaät trong söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc 

a) Moät soá noäi dung cô baûn cuûa phaùp luaät veà phaùt trieån kinh teá 

 Quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân 

Quyeàn töï do kinh doanh ñöôïc qui ñònh trong Hieán phaùp vaø caùc luaät veà kinh doanh. 

Töï do kinh doanh coù nghóa laø moïi coâng daân khi coù ñuû ñieàu kieän do phaùp luaät quy ñònh ñeàu coù quyeàn 

tieán haønh hoïat ñoäng kinh doanh sau khi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chaáp nhaän ñaêng kí kinh 

doanh. 

 Nghóa vuï cuûa coâng daân khi thöïc hieän caùc hoïat ñoäng kinh doanh 

 Kinh doanh ñuùng ngaønh, ngheà ghi trong giaáy pheùp kinh doanh vaø nhöõng ngaønh, ngheà maø phaùp luaät 

khoâng caám; 

 Noäp thueá ñaày ñuû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; 

 Baûo veä moâi tröôøng; 

 Tuaân thuû caùc quy ñònh veà quoác phoøng, an ninh, traät töï, an toøan xaõ hoäi v.v… 

b) Moät soá noäi dung cô baûn cuûa phaùp luaät veà phaùt trieån veà vaên hoùa (đọc thêm) 

c) Moät soá noäi dung cô baûn cuûa phaùp luaät trong phaùt trieån caùc lónh vöïc xaõ hoäi 

PL khuyeán khích caùc cô sôû kinh doanh taïo ra nhieàu vieäc laøm môùi. 

PL quy ñònh, Nhaø nöôùc söû duïng caùc bieän phaùp kinh teá-taøi chính ñeå thöïc hieän xoùa ñoùi, giaûm ngheøo. 

Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình vaø Phaùp leänh Daân soá ñaõ quy ñònh coâng daân coù nghóa vuï thöïc hieän keá hoïach 

hoùa gia ñình; xaây döïng gia ñình haïnh phuùc beàn vöõng;… 

Luaät Baûo veä, Chaêm soùc söùa khoûe nhaân daân quy ñònh caùc bieän phaùp giaûm tæ leä maéc beänh, naâng cao theå 

löïc, taêng tuoåi thoï vaø baûo ñaûm phaùt trieån gioáng noøi. 

Luaät Phoøng, choáng ma tuùy, Phaùp leänh Phoøng, choáng maïi daâm quy ñònh veà phoøng, choáng toäi phaïm, ngaên 

chaën vaø baøi tröø caùc teä naïn xaõ hoäi, nhaát laø naïn maïi daâm, ma tuùy; ngaên chaën, ñaåy luøi ñaïi dòch HIV/AIDS,…  

d) Moät soá noäi dung cô baûn cuûa phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng 

Ñeå baûo veä moâi tröôøng, baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân, Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh moät heä thoáng caùc vaên baûn 

nhö: Luaät baûo veä moâi tröôøng, Luaät Baûo veä vaø phaùt trieån röøng, Luaät Thuûy saûn, Luaät Daàu khí, Luaät 

Khoùang saûn, Luaät Taøi nguyeân nöôùc...  

e) Moät soá noäi dung cô baûn cuûa phaùp luaät veà quoác phoøng, an ninh 

Ñeå taêng cöôøng quoác phoøng, baûo veä an ninh quoác gia, Nhaø nöôùc ban haønh heä thoáng caùc vaên baûn phaùp 

luaät: Luaät Quoác phoøng, Luaät An ninh quoác gia, Luaät Coâng an nhaân daân, Luaät Nghóa vuï quaân söï,…  

Phaùp luaät quy ñònh cuûng coá quoác phoøng, baûo veä an ninh quoác gia laø nhieäm vuï cuûa toøan daân maø noøng coát 

laø Quaân ñoäi nhaân daân vaø Coâng an nhaân daân. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh 

A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích. 

C. ở bất cứ địa điểm nào.    D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày. 

Câu 2. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ? 

A. Cán bộ, công chức Nhà nước.   B. Người đang không có việc làm. 

C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.   D. Sinh viên. 

Câu 3. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là : 

A. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh. 

B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. 
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C. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào. 

D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp. 

Câu 4. Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Bảo vệ môi trường. 

C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.   D. Bảo vệ tài nguyên. 

Câu 5. Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là 

A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.  B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước.  D. phòng, chống buôn bán ma túy. 

Câu 6. Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ? 

A. Ngưởi chưa thành niên.  B. Tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

C. Người bị mất năng lực hành vi dân sự.  D. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Công khai thu nhập trên báo chí. 

C. Bảo vệ môi trường.     D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an nình. 

Câu 8. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ? 

A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.   B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. 

C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.  D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 9. Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về 

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.   B. phòng, chống thiên tai. 

C. thúc đẩy phát triển dân số.    D. phòng, chống nạn thất nghiệp. 

Câu 10. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có 

A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.    B. bài trừ nạn hút thuốc lá. 

C. cấm uống rượu.     D. hạn chế chơi game. 

Câu 11. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của 

A. mọi tổ chức, cá nhân.    B. riêng cán bộ kiểm lâm. 

C. riêng cán bộ, công chức nhà nước.   D. mọi người quan tâm. 

Câu 12. Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ? 

A. Đủ 17 tuổi.       B. Đủ 18 tuổi.  C. Đủ 19 tuổi.       D. Đủ 20 tuổi. 

Câu 13. Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ 

đến hết bao nhiêu tuổi ? 

A. 25 tuổi.        B. 27 tuổi.  C. 28 tuổi.        D. 30 tuổi. 

Câu 14. Anh Kh. có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh Kh. cần có hoặc không cần có điều kiện 

nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng ? 

A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.   B. Không cần bằng cấp nào nữa. 

C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp. D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ. 

Câu 15. Đ bị Công an bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Đ đã vi phạm PL nào dưới đây ? 

A. Phòng, chống tội phạm.    B. Kinh doanh trái phép. 

C. Phòng, chống ma túy.    D. Tàng trữ ma túy. 

Câu 16. C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp 

luật nào dưới đây ? 

A. Phòng, chống tội phạm.    B. Kinh doanh trái phép. 

C. Phòng, chống ma túy.    D. Tàng trữ ma túy. 

Câu 17. Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. 

Công ty A đã vi phạm 

A. trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh.   B. quan tâm của người kinh doanh. 

C. nghĩa vụ của người kinh doanh.    D. nghĩa vụ của công dân. 

Câu 18. Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A 

chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty 

lại có hai mức thuế khác nhau ? 

A. Lợi nhuận thu được.     B. Quan hệ quen biết. 

C. Địa bàn kinh doanh.     D. Khả năng kinh doanh. 

Câu 19. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, L xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng ký 

doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng 

pháp luật ? 

A. L mới học xong Trung học phổ thông.  B. L chưa quen kinh doanh thuốc tân dược. 

C. L chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược.  D. L chưa nộp thuế. 

Câu 20. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. 

Hành vi của ông N là trái pháp luật về 
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A. bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.   B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 

C. bảo vệ và phát triển rừng.    D. bảo vệ nguồn lợi rừng. 

Câu 21. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, anh M có ý định mở Văn phòng Luật sư. Anh 

M cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở Văn phòng Luật sư ? 

A. Bằng thạc sỹ Luật.     B. Không cần bằng cấp nào nữa. 

C. Chứng chỉ hành nghề luật sư.    D. Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm luật sư. 

Câu 22. Mấy bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về học sinh đang học lớp 12 có phải đăng ký nghĩa vụ quận sự 

hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? 

A. Học sinh lớp 12 không phải đăng ký.   B. Học sinh, sinh viên không phải đăng ký. 

C. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký. D. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng ký. 

Câu 23. Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh ? 

A. Bảo vệ môi trường.     B. Giữ gìn trật tự khu dân cư. 

C. Đảm bảo an ninh xã hội.    D. Phòng chống buôn bán ma túy. 

Câu 24. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không 

có một chút nào từ cá mà được sản xuất haonf hoàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm 

phạm tới 

A. quy trình sản xuất kinh doanh.   B. công thức sản xuất nước mắm. 

C. pháp luật bảo vệ quyền lọi người tiêu dùng.  D. pháp luật về cạnh tranh. 

Câu 25. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử 

lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là 

A. phòng chống sự cố môi trường.   B. ứng phó sự cố môi trường. 

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường  D. đánh giá thiệt hại môi trường. 
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