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Câu 81: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực văn hóa thể hiện ở việc các
dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
B. bảo tồn chữ viết của dân tộc mình.
C. ứng cử đại biểu Quốc hội.
D. bầu cử đại biểu quốc hội.
Câu 82: Việc ông M chủ tọa cuộc họp, không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân về lý lịch các ứng cử
viên trong hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự chủ phán quyết.
B. Quản trị truyền thông
C. Tự do ngôn luận.
D. Quản lí nhân sự.
Câu 83: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào
sau đây?
A. Chiếm dụng hành lang giao thông.
B. Xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.
C. Kinh doanh không đúng giấy phép.
D. Thay đổi kiến trúc nhà đang thuê.
Câu 84: Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kỹ danh sách ứng cử viên, anh K đã nhờ đồng nghiệp bỏ phiếu
bầu hộ mình. Anh K đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Trực tiếp.
B. Tập trung.
C. Dân chủ.
D. Phổ thông.
Câu 85: Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần
ngăn chặn ngay để tránh việc người đó trốn là bắt người trong trường hợp nào dưới đây?
A. quả tang.
B. truy nã.
C. không khân câp.
D. khân câp.
Câu 86: Do đang trong thời gian giãn cách xã hội nên để hạn chế tiếp xúc chị Q đã gửi thư điện tử nhờ
anh L có trình độ chuyên môn xem giúp luận văn của em gái mình là cô N để chuẩn bị bảo vệ. Thấy đề tài
của cô N có nhiều nội dung giống với đề tài mà mình đang hướng dẫn cho học viên D, nên anh L đã sao
chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả rồi chuyển cho học viên D tham
khảo. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Những ai dưới
đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
A. Anh L và học viên
B. Chị Q và học viên D.
C. Anh L, chị Q, và cô N.
D. Chị Q và cô N.
Câu 87: Trong cuộc họp tại thôn X bàn về việc đóng góp để xây dựng nhà văn hóa của thôn. Có rất nhiều
ý kiến khác nhau: Trưởng thôn X quy định, mỗi hộ trong thôn phải nộp một triệu đồng; Bà B thì cho rằng
nên thu mỗi hộ 500 ngàn; Anh D thì có ý kiến ai có tiền thì nộp tiền, còn không thì quy ra ngày công lao
động. Chị H cho rằng, trưởng thôn là người đứng đầu, vậy cứ theo quyết định của người đứng đầu mà
làm. Theo quy định của pháp luật, ai đã thực hiện chưa đúng với nội dụng về quyền tham gia quản lý nhà
nước và xã hội của công dân.
A. Trưởng thôn X.
B. Bà B và anh
C. Trưởng thôn X và chị H.
D. Chị H.
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Câu 88: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc
thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?
A. Bí mật đăng nhập tài khoản ngân hàng.
B. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
C. Che giấu thông tin giao dịch dân sự.
D. Tìm hiểu loại hình dịch vụ trực tuyến .
Câu 89: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín,
điện thoại, điện tín khi?
A. kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.
B. thông báo lịch trình bưu phát.
C. đọc giùm thư cho bạn khiếm thị.
D. bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ.
Câu 90: Quyền dân chủ nào dưới đây là cở sở pháp lí - chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan
quyền lực nhà nước và để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình?
A. khiếu nại, tố cáo
B. Bầu cử và ứng cử.
C. quản lí nhà nước và xã hội.
D. tự do ngôn luận
Câu 91: Bà S đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân xã T khi ông T xây nhà lấn 70 mét vuông vào
phần đất đang tranh chấp giữa hai nhà. Tổ công tác của Ủy ban nhân dân do ông H dẫn đầu đã mời hai gia
đình ra hiện trường đo lại mốc giới theo sơ đồ hiện hành. Trong quá trình làm việc, do không giữ được
bình tĩnh giữa ông T và bà S cùng với 2 con của bà là anh Đ, chị O đã to tiếng, chửi bới, xúc phạm nhau.
Bức xúc, ông T bỏ về nhà lấy dao bầu đâm trọng thương anh Đ và chị O. Thấy vậy, bà S liền cầm viên
gạch đập vào đầu ông T khiến ông bị trấn thương sọ não. Ông H gọi điện báo ngay cho công an xã và đưa
bà S về trụ sở lấy lời khai. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách
nhiệm hình sự?
A. Bà S và ông T.
B. Bà S và anh Đ, chị O.
C. Ông T và ông H.
D. Ông T, anh Đ, chị O.
Câu 92: Chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số của nhà nước là một trong những nội dung cơ bản
của pháp luật về phát triển
A. loại hình dịch vụ y tế.
B. loại hình dịch vụ kinh tế.
C. các lĩnh vực xã hội.
D. các hình thức bảo hiểm.
Câu 93: Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo
A. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
B. chỉ đạo của cơ quan điều tra.
C. yêu cầu của Viện Kiểm sát.
D. yêu cầu của
Câu 94: Công dân thực hiện quyền tố cáo là thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Dân chủ gián tiếp.
B. Dân chủ XHCN.
C. Dân chủ trực tiếp.
D. Dân chủ đại diện.
Câu 95: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có
quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền binh đăng giưa các dân tộc về
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. xã hội.
D. văn hóa.
Câu 96: Chủ một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế là anh S nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của chị M và
thỏa thuận với chị về việc cung cấp khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng. Do sử dụng một nửa số tiền này
bán hàng đa cấp nên anh S liên hệ với một số cơ sở tái chế khẩu trang đã qua sử dụng để nhập hàng giá rẻ
giao cho chị M. Trong quá trình sử dụng, cơ quan quản lý thị phát hiện đã tịch thu và buộc tiêu hủy toàn
bộ số khẩu trang mà anh S giao cho chị M. Anh S phải chịu đồng thời trách nhiệm pháp lý nào dưới dây?
A. Kỉ luật và dân sự.
B. Kỉ luật và hình sự.
C. Hình sự và dân sự.
D. Hành chính và dân sự.
Câu 97: Chị A nộp hồ sơ xin làm việc ở công ti S và được nhận vào làm việc. Chị được bố trí làm ở bộ
phận hành chính, do yêu cầu của công việc chị được điều động vào làm việc bộ phận chăm sóc khách
hàng. Giám đốc đã kí thêm hợp đồng thỏa thuận trả mức lương cao hơn với chị. Sau một thời gian làm
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việc nhưng chị A vẫn không nhận được mức lương tăng thêm. Trong trường hợp trên ông giám đốc đã vi
phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?
A. Thực hiện quyền lao động.
B. Giao kết hợp đồng lao động.
C. Giải quyết việc làm.
D. Thay đổi tuyển dụng lao động.
Câu 98: Vợ chông có quyền và nghia vụ ngang nhau trong việc lưa chon nơi cư trú là thể hiện quyền binh
đăng trong quan hệ
A. tài sản.
B. nhà ở.
C. việc làm.
D. nhân thân.
Câu 99: Việc công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo luật là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và
xã hội ở phạm vi
A. cơ sở
B. khu vực
C. cả nước
D. địa phương
Câu 100: Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua nên thu được lợi
nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?
A. Thanh toán.
B. Thông tin.
C. Lưu thông.
D. Đại diện.
Câu 101: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là tuân thủ pháp luật?
A. Chống người thi hành công vụ.
C. Tiến hành sàng lọc giới tính.
B. Từ chối che giấu tội phạm khủng bố.
D. Chiếm hữu tài sản công cộng.
Câu 102: Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
C. Hủy hoại tài nguyên môi trường.
B. Tăng cường đầu cơ tích trữ.
D. Triệt tiêu mọi lợi nhuận kinh doanh.
Câu 103: Làm chết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. nhân phẩm của công dân.
C. tính mạng và sức khỏe của công dân.
B. danh dự của công dân.
D. tinh thần của công dân.
Câu 104: Luật Giao thông đường bộ quy định tất cả mọi người tham gia giao thông phải chấp hành chỉ
dẫn của tín hiệu đèn giao thông là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính thống nhất.
C. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính nghiêm minh.
D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
Câu 105: Trong sản xuât và lưu thông hàng hóa muôn cho giá trị cá biệt cua hàng hóa thâp hơn giá trị xã
hội cua hàng hóa, đoi hoi ngươi sản xuât phải
A. nâng cao uy tín cá nhân.
B. hợp lí hóa sản xuât.
C. vay vốn ưu đãi.
D. sản xuất một loại hàng.
Câu 106: Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất?
A. Tư liệu lao động.
B. Vật chất nhân tạo.
C. Đối tượng lao động.
D. Công cụ lao động.
Câu 107: Sau khi nhận mẫu kết qủa xét nghiệm khẳng định là nhiễm Covid 19, để giúp mọi người biết
được các tiếp xúc dịch tễ của bệnh nhân, bác sĩ H đã thông báo công khai danh tính địa chỉ và hình ảnh
của bệnh nhân khi chưa được sự đồng ý của họ. Bác sĩ đã sử dụng sai quyền nào trong các quyền sau?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền tự do báo chí.
C. Quyền khiếu nại.
D. Quyền tố cáo.
Câu 108: Các tổ chức cá nhân thưc hiện quyền cua minh, làm nhưng gi mà pháp luât cho phep là
A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luât.
D. thi hành pháp luật.
Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền sáng tạo khi
A. làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
B. đăng ký tham vấn tâm lý.
C. trích lục tài liệu nghiên cứu.
D. sử dụng dịch vụ trực tuyến.
Câu 110: Chị P và anh K yêu nhau và muốn kết hôn, nhưng bố chị P lại muốn chị kết hôn với người khác
nên đã cản trở việc kết hôn của chị. Thuyết phục bố không được, chị P phải viện dẫn điểm b khoản 1 Điều
8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, theo đó “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định” thì bố
chị mới đồng ý để hai người kết hôn với nhau. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào
dưới đây đối với công dân?
A. Là phương tiện để đấu tranh trong những trường hợp cần thiết.
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B. Là yếu tố điều chỉnh suy nghĩ của mọi người.
C. Là yếu tố liên quan đến cuộc sống gia đình.
D. Là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 111: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
thuộc loại vi phạm nào sau đây?
A. Vi phạm hành chính
B. Vi phạm công vụ
C. Vi phạm quy chế
D. Vi phạm dân sự
Câu 112: Trong hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử, ông B cán bộ mặt trận đã kịch liệt phản
đối chị N, một sinh viên người dân tộc thiểu số, vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp xin nộp đơn ứng cử.
Khi anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn nét văn hóa
truyền thống của đồng bào dân tộc do chị N làm thí điểm nhiều năm nay và mang lại hiệu quả kinh tế cao
thì thì bị ông H trưởng bản yêu cầu anh A dừng ý kiến và không cho tham dự cuộc họp. Chị N chưa được
thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. xã hội.
Câu 113: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa lao
động nam và lao động nữ?
A. Cơ hội tìm kiếm và tiếp cận việc làm.
B. Tham gia bảo hiểm xã hội.
C. Ủy quyền giao kết hợp đồng lao động.
D. Phải đủ độ tuổi tuyển dụng.
Câu 114: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thải độc hại chưa qua xử lí
ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và
đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M.
Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Khiếu kiện.
D. Tố tụng.
Câu 115: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều
được
A. học thường xuyên, học suốt đời.
C. thử nghiệm trong giáo dục quốc tế.
B. ưu tiên trong tuyển sinh.
D. bảo mật chương trình học.
Câu 116: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp
luật của mình là
A. tuân thủ quy chế.
B. thực thi đường lối.
C. trách nhiệm pháp lí.
D. thi hành nội quy.
Câu 117: Phát hiện anh P rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, chị M là vợ anh P đã bỏ đi
khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt
kiểm lâm gần đó, kể lại toàn bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở
cơ quan chờ anh H quay lại đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát
sau hai ngày bị giam giữ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh H và anh T.
B. Anh H, anh T và anh Q.
C. Anh H và anh P.
D. Anh H, anh T và anh P.
Câu 118: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công
dân đều được
A. đăng nhập tài khoản cá nhân.
B. phê duyệt hồ sơ vay vốn.
C. phân bổ ngân sách quốc gia.
D. tiếp cận dịch vụ công ích.
Câu 119: Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong
A. lựa chọn việc làm.
B. quyền làm việc.
C. tìm kiếm việc làm.
D. lựa chọn, ngành nghề.
Câu 120: Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực
hiện theo cơ chế
A. dân kiểm tra.
B. dân bàn.
C. dân quản lí.
D. dân biết.
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