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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2019-2020 

 

Câu 1 :  Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng? 

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

B. Trộm cắp tài sản nhà nước 

C. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

D. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước 

Câu 2 :  Vai trò của pháp luật được thể hiện: 

A. Là phương tiện để nhân dân phục vụ lợi ích cho riêng mình 

B. Là phương tiện để Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội 

C. Là công cụ để Nhà nước cưỡng chế đối với mọi người trong xã hội 

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 3 :  Người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 

A. Thực hiện đúng hợp đồng lao động 

B. Bảo đảm an toàn lao động cho người lao động 

C. Tôn trọng nhân phẩm của người lao động 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 4 :  Luật Nhà nước sử dụng mấy phương pháp điều chỉnh cơ bản: 

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 

Câu 5 :  Khi nghiên cứu về bản chất của pháp luật, thì khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Pháp luật là ý chí giai cấp thống trị được đề lên thành luật 

B. Pháp luật bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội 

C. Pháp luật vừa mang tính chủ quan lại vừa mang tính khách quan 

D. Pháp luật là hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội 

Câu 6 :  Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo qui định, pháp luật lao động qui định thời gian 

người lao động nữ nghỉ thêm được tính: 

A. Nghỉ thêm 1 tháng, được hưởng nguyên lương 

B. Không được nghỉ thêm 

C. Thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời gian nghỉ thêm không hưởng lương 

D. Nghỉ thêm 1 tháng, không hưởng lương 

Câu 7 :  Nguyên nhân và điều kiện khách quan của tham nhũng: 
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A. Việt Nam là nước đang phát triển, trình độ quản lý còn thấp, mức sống chưa cao, pháp luật 

chưa hoàn thiện 

B. Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại đan xen giữa cái mới và cái cũ 

C. Ảnh hưởng mặt trái cơ chế thị trường, tập quán văn hóa 

D. Cả 3 yếu tố trên 

Câu 8 :  Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc người sử 

dụng lao động được thử việc bao nhiêu lần? 

A. Chỉ được thử việc 01 lần B. Chỉ được thử việc 04 lần 

C. Chỉ được thử việc 02 lần D. Chỉ được thử việc 03 lần 

Câu 9 :  Phân công lao động lần thứ nhất trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là: 

A. Thủ công tách khỏi nông nghiệp 

B. Thủ công tách khỏi nông nghiệp và trồng trọt 

C. Thương mại tách khỏi thủ công, chăn nuôi và trồng trọt 

D. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt 

Câu 10 :  Theo quy định của Luật lao động thì có mấy loại hợp đồng lao động bằng văn bản: 

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 11 :  Người lao động hưởng chế độ thai sản theo Luật BHXH trong trường hợp nào sau: 

A. Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con 

B. Người lao động nhận nuôi con dưới 4 tháng tuổi; Người lao động đặt vòng tránh thai, thực 

hiện các biện pháp triệt sản 

C. Cả A, B đều sai 

D. Cả A, B đều đúng 

Câu 12 :  Người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc được thụ hưởng những chế độ: 

A. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất 

B. Ốm đau; thai sản; hưu trí; tử tuất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

C. Thai sản, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

D. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Câu 13 :  Ủy ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam là: 

A. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

B. Cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân ở địa phương 

C. Hội đồng nhân dân đại diện cho nhân dân ở địa phương 
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D. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

Câu 14 :  Nhà nước ta đã có những bản hiến pháp: 

A. Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1954 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 - Hiến pháp 2013 

B. Hiến pháp 1945 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 – Hiến pháp 2013 

C. Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 – Hiến pháp 2013 

D. Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1954 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 2001 – Hiến pháp 2013 

Câu 15 :  Quốc hội có mấy chức năng chính: 

A. 3 B. 5 C. 1 D. 7 

Câu 16 :  Tiền lương là một chế định của ngành luật: 

A. Hành chính B. Lao động C. Bảo hiểm xã hội D. Dân sự 

Câu 17 :  Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là: 

A. Tự nguyện B. Thỏa thuận 

C. Bình đẳng D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 18 :  Vai trò của pháp luật được thể hiện: 

A. Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội và bảo vệ các quyền, 

lợi ích hợp pháp của công dân 

B. Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội 

C. Là công cụ để nhà nước thực hiện sự cưỡng chế đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân trong xã hội 

D. Là công cụ để nhà nước thực hiện sự cưỡng chế đối với những hành vi vi phạm pháp luật và 

tội phạm 

Câu 19 :  Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ làm việc trong điều kiện bình 

thường: 

A. Được nghỉ trước và sau khi sinh là 6 tháng 

B. Được nghỉ trước khi sinh là 6 tháng 

C. Được nghỉ sau khi sinh là 6 tháng 

D. Được nghỉ trước và sau khi sinh là 4 tháng 

Câu 20 :  Khi nghiên cứu về chức năng của pháp luật thì khẳng định nào đúng? 

A. Pháp luật là công cụ bảo vệ tất cả các mối quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội 

B. Pháp luật điều chỉnh tất cả các mối quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội 

C. Pháp luật nghiêm cấm những hành vi xâm hại, làm ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội mà nó 

điều chỉnh 
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D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 21 :  Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước: 

A. Nhà nước ra đời khi có sự xuất hiện về chế độ tư hữu và sự phân hóa xã hội thành giai cấp 

B. Nhà nước chỉ tồn tại trong xã hội có giai cấp 

C. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với mọi công dân 

D. Nhà nước luôn mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội 

Câu 22 :  Hiến pháp năm 2013 ghi nhận mấy hình thức sở hữu: 

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 

Câu 23 :  Tác hại về chính trị của tham nhũng: 

A. Làm thất thoát một lượng lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân 

B. Làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước 

C. Làm xấu đi môi trường đầu tư, 

D. Làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả 

Câu 24 :  Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của: 

A. Pháp luật B. Tôn giáo C. Quy tắc đạo đức D. Tổ chức xã hội 

Câu 25 :  Chủ tịch nước ta có quyền: 

A. Thay mặt nhà nước để quyết định mọi vấn đề đối nội và đối ngoại 

B. Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước 

C. Lập hiến và lập pháp 

D. Công bố Hiến pháp, luật và pháp lệnh 

Câu 26 :  Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 

A. Người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang trong thời gian điều trị 

B. Người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ công việc theo hợp đồng lao 

động 

C. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều 

trị 12 tháng liền 

D. Do thiên tai hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác, người sử dụng lao động đã tìm 

mọi cách khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất 

Câu 27 :  Theo quy định của Luật BHXH, một năm người lao động làm việc trong điều kiện bình 

thường được nghỉ hưởng chế độ ốm đau bao nhiêu ngày? 

A. 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 10 năm; 40 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 10 năm đến 

dưới 20 năm. 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên 
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B. 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 45 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 

dưới 30 năm 

C. 20 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 30 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 

dưới 30 năm. 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên 

D. 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 

dưới 30 năm. 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên 

Câu 28 :  Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lí cao nhất là: 

A. Hiến pháp B. Luật hình sự C. Luật dân sự D. Luật hiến pháp 

Câu 29 :  Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương ….. 

ngày/năm 

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 

Câu 30 :  Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước Việt Nam là: 

A. Do Chính phủ bầu ra B. Do nhân dân địa phương bầu ra 

C. Do Quốc Hội bầu ra D. Do Ủy ban nhân dân bầu ra 

Câu 31 :  Bản chất Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện: 

A. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

B. Là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

C. Nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 32 :  Đạo luật qui định một cách cơ bản về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội 

và tổ chức bộ máy nhà nước: 

A. Hiến pháp 

B. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND 

C. Luật tổ chức Quốc hội 

D. Luật tổ chức Chính phủ 

Câu 33 :  Quy phạm nào sau đây là quy phạm pháp luật: 

A. Điều lệ của hội đồng hương B. Nghị quyết của Đảng cộng sản 

C. Nghị quyết của Quốc hội D. Điều lệ của Đảng cộng Sản 

Câu 34 :  Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ: 

A. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp 

B. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác 

C. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp 
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D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 35 :  Công dân có mấy nghĩa vụ cơ bản theo Hiến pháp 2013: 

A. 3 B. 5 C. 1 D. 7 

Câu 36 :  Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là: 

A. Nghị định B. Thông tư C. Chỉ thị D. Nghị quyết 

Câu 37 :  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà 

nước là: 

A. Do có sự phân công lao động trong xã hội 

B. Do ý chí của con người trong xã hội. 

C. Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. 

D. Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi 

hay chống giặc ngoại xâm. 

Câu 38 :  Hợp đồng lao động gồm những nội dung: 

A. Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn Hợp đồng lao động 

B. Chế độ nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội và BHYT 

C. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 39 :  Cơ quan nào có thẩm quyền hạn chế năng lực hành vi của công dân: 

A. Viện kiểm sát nhân dân B. Hội đồng nhân dân, UBND 

C. Quốc hội D. Tòa án nhân dân 

Câu 40 :  Người lao động có nghĩa vụ: 

A. Hoàn thành những công việc được giao trong mọi trường hợp 

B. Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động 

C. Tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 41 :  Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì: 

A. Do Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành 

B. Quy định về những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước 

C. Có giá trị pháp lý cao nhất 

D. Cả ba câu trên 

Câu 42 :  Điểm giống nhau của các kiểu pháp luật trong lịch sử là: 
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A. Đều mang tính khách quan 

B. Đều thể hiện ý chí của nhân dân trong xã hội 

C. Đều mang tính đồng bộ 

D. Đều thể hiện ý chí của giai cấp thống trị 

Câu 43 :  Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là: 

A. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

B. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân 

C. Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp 

D. Cả 3 câu đều đúng 

Câu 44 :  Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao 

động giữa: 

A. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động 

B. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động 

C. Người lao động với tập thể lao động 

D. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn 

Câu 45 :  Tác hại về xã hội của tham nhũng: 

A. Làm đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống của 

một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

B. Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình và nguy hiểm 

hơn 

C. Làm xấu đi hình ảnh, uy tín của Đảng ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế 

D. Cả a, b, c 

Câu 46 :  Một trong những bản chất của nhà nước là: 

A. Nhà nước có chủ quyền quốc gia 

B. Tính xã hội 

C. Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 47 :  Các giải pháp phát hiện tham nhũng: 

A. Công tác kiểm tra của các cơ quan, quản lý nhà nước 

B. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán 

C. Tố cáo của công dân 
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D. Cả 3 giải pháp trên 

Câu 48 :  Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là: 

A. Một tổ chức độc lập 

B. Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống 

C. Một xã hội độc lập 

D. Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống 

Câu 49 :  Quy phạm nào sau đây là quy phạm xã hội: 

A. Điều lệ của Đảng cộng sản B. Quy chế của Bộ Giáo dục –Đào tạo 

C. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân D. Nghị quyết của Quốc Hội 

Câu 50 :  Hợp đồng nào dưới đây có thể giao kết bằng lời nói? 

A. Đối với  công việc tạm thời có thời hạn từ 3 tháng 

B. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 12 tháng 

C. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng 

D. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 6 tháng 

Câu 51 :  Hình thái kinh tế – xã hội chưa có Nhà nước: 

A. Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ 

B. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa 

C. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy 

D. Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa 

Câu 52 :  Theo Bộ luật Lao động thì lao động chưa thành niên: 

A. Người lao động dưới 18 tuổi B. Người lao động dưới 16tuổi 

C. Người lao động dưới 15 tuổi D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 53 :  Hiến pháp đang có hiệu lực thi hành ở Việt Nam hiện nay được ban hành: 

A. Năm 1980 B. Năm 1959 C. Năm 1992 D. Năm 2013 

Câu 54 :  Hợp đồng lao động được quy định trong văn bản: 

A. Luật dân sự B. Luật doanh nghiệp 

C. Luật lao động D. Luật thương mại 

Câu 55 :  Văn bản quy phạm pháp luật là đạo luật cơ bản: 

A. Nghị quyết Quốc hội B. Bộ luật 

C. Hiến pháp D. Luật 
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Câu 56 :  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam cơ quan có quyền hành pháp: 

A. Quốc hội B. Viện kiểm sát C. Chính Phủ D. Toà án 

Câu 57 :  Nguyên thủ quốc gia là: 

A. Chủ tịch nước B. Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam 

C. Thủ tướng Chính phủ D. Chủ tịch Quốc Hội 

Câu 58 :  Để đảm bảo tính tối cao trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật cần phải: 

A. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật 

B. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật 

C. Cả a, b đều đúng 

D. Cả a, b đều sai 

Câu 59 :  Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có các cơ quan: 

A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp 

B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử 

C. Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát 

D. Tất cả câu trên đều đúng 

Câu 60 :  Việc thực hiện pháp luật được đảm bảo bằng: 

A. Đường lối, chính sách của Nhà nước 

B. Hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước 

C. Cưỡng chế nhà nước 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 61 :  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì: 

A. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở 

địa phương 

B. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

C. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

D. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành 

Câu 62 :  Bảo hiểm tự nguyện có mấy chế độ? 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 

Câu 63 :  Bản thân kết hôn được nghỉ: 

A. 6 ngày B. 3 ngày C. 4 ngày D. 5 ngày 

Câu 64 :  Luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất là: 
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A. Chế độ chính trị 

B. Chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ… 

C. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 65 :  Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế? 

A. Chính phủ B. Cơ quan đại diện 

C. Toà án D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 66 :  Theo qui định của pháp luật lao động người lao động được trả lương: 

A. Trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động 

B. Được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không được thấp 

hơn lương tối thiểu do nhà nước qui định 

C. Cả a, b đều đúng 

D. Cả a, b đều sai 

Câu 67 :  Nghĩa vụ của người tiêu dùng: 

A. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

B. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch 

vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn 

C. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ 

D. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng 

hóa 

Câu 68 :  Quyền của người tiêu dùng: 

A. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận 

B. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch 

vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn 

C. thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ 

D. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Câu 69 :  Ủy Ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam là: 

A. Do Chính phủ bầu ra B. Do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra 

C. Do nhân dân địa phương bầu ra D. Do Quốc Hội bầu ra 

Câu 70 :  Hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi: 

A. Sử dụng tài sản của Nhà nước vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 

B. Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đòi 
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hỏi, ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải nộp những khoản chi phí ngoài quy định; 

C. Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để gây khó khăn cho việc kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc làm sai lệch kết quả các hoạt động 

trên; 

D. Hối lộ, môi giới hối lộ để được giao, phê duyệt dự án cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương 

Câu 71 :  Không phải dấu hiệu đặc trưng của nhà nước: 

A. Thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, được bảo đảm thực hiện bằng một bộ máy 

cưỡng chế đặc thù 

B. Nhà nước ban hành các loại thuế và tổ chức thu thuế dưới hình thức bắt buộc 

C. Nhà nước phân chia dân cư căn cứ vào nghề nghiệp và địa vị xã hội của họ 

D. Có chủ quyền quốc gia 

Câu 72 :  Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 

lao động nữ vì các lý do: 

A. Lao động nữ bị tạm giữ, tạm giam, nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

B. Lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

C. Lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản 

D. Lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

Câu 73 :  Nguyên nhân khách quan của tham nhũng: 

A. Chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán 

B. Do ảnh hưởng của tập quán văn hoá 

C. Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái 

D. Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu 

Câu 74 :  Trong lịch sử có mấy kiểu nhà nước: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 

Câu 75 :  Trong thời gian thử việc người lao động được trả lương: 

A. Mức lương cơ bản 

B. Do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó 

C. Mức lương do hai bên thỏa thuận 

D. Ít nhất 85% tiền lương của công việc đó 

Câu 76 :  Khẳng định đúng về hợp đồng lao động: 

A. Hợp đồng lao động là căn cứ duy nhất điều chỉnh quan hệ giữa người lao động và người sử 
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dụng lao động 

B. Hợp đồng lao động chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản giữa người lao động và người sử 

dụng lao động 

C. Hợp đồng lao động có thời hạn là nhằm bảo vệ người lao động 

D. Hợp đồng lao động không có thời hạn có lợi cho người lao động nhất 

Câu 77 :  Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là người đứng đầu: 

A. Chính phủ B. Quốc Hội 

C. Nhà nước D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 78 :  Tiêu chuẩn cơ bản đầu tiên thể hiện mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật: 

A. Tính toàn diện B. Tính đồng bộ 

C. Tính phù hợp D. Trình độ kỹ thuật pháp lý 

Câu 79 :  Người tố cáo hành vi tham nhũng phải có nghĩa vụ sau đây: 

A. Gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

B. Phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình, cung cấp thông tin, tài liệu mà mính 

có được và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

C. Phải nộp lệ phí cho cơ quan thụ lý đơn tố cáo 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 80 :  Hiến pháp năm 2013 gồm có: 

A. 127 điều, 11 chương B. 125 điều, 11 chương 

C. 123 điều, 11 chương D. 129 điều, 11 chương 

Câu 81 :  Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính …………, do ……………ban hành và 

đảm bảo thực hiện, thể hiện ………….của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều 

kiện ………………., là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

A. Bắt buộc chung – Nhà nước  -- Ý chí – Kinh tế xã hội 

B. Bắt buộc – Quốc hội – Ý chí – Chính trị 

C. Bắt buộc chung – Nhà nước – Lý tưởng – Chính trị 

D. Bắt buộc – Quốc hội – Lý tưởng – Kinh tế xã hội 

Câu 82 :  Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải: 

A. Xem xét, xử lý theo thẩm quyền; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo khi có 

yêu cầu 

B. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu cầu của người tố cáo 

C. Áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện đe dọa, trả 
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thù, trù dập người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu 

D. Tất cả các hành vi trên 

Câu 83 :  Hệ thống cơ quan vừa được hình thành bằng con đường bầu cử, vừa được hình thành 

bằng con đường bổ nhiệm: 

A. Các cơ quan đại diện B. Cơ quan xét xử 

C. Cơ quan chấp hành D. Cơ quan kiểm sát 

Câu 84 :  Nguyên nhân chủ quan của tham nhũng? 

A. Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại và đan xen giữa cái mới và cái cũ 

B. Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu 

C. Ảnh hưởng của mặt trái của cơ chế thị trường 

D. Do ảnh hưởng của tập quán văn hoá 

Câu 85 :  Nhà nước xuất hiện khi có những điều kiện: 

A. Chỉ khi có chế độ tư hữu và phân hóa xã hội thành giai cấp 

B. Khi xuất hiện đồng tiền 

C. Khi xuất hiện quan đội 

D. Khi xuất hiện loài người 

Câu 86 :  Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo đúng quy định, được 

hưởng tiền lương, tiền công của những ngày làm việc đó: 

A. Chỉ hưởng lương thai sản do BHXH chi trả 

B. Chỉ được hưởng tiền lương của những ngày làm việc 

C. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao 

động nữ vẫn tiếp tục được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm 

xã hội 

D. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao 

động nữ được hưởng thêm 02 tháng lương cơ bản 

Câu 87 :  Biểu hiện mang bản chất xã hội của Nhà nước: 

A. Là một tổ chức xã hội 

B. Chỉ có nhà nước xã hội chủ nghĩa mới mang bản chất xã hội 

C. Quan tâm đến lợi ích chung, duy trì, bảo vệ trật tự  xã hội 

D. Nhà nước do các thành viên trong xã hội thỏa thuận lập ra 

Câu 88 :  Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ tết âm lịch: 

A. 3 ngày B. 4 ngày C. 5 ngày D. 6 ngày 
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Câu 89 :  Theo pháp luật hiện hành, bầu cử là: 

A. Quyền của công dân B. Nghĩa vụ của công dân 

C. Quyền và nghĩa vụ của công dân D. Trách nhiệm của công dân 

Câu 90 :  Khẳng định nào đúng về bản chất nhà nước? 

A. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội 

B. Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với 

giai cấp khác 

C. Bất cứ nhà nước nào cũng đều thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội 

D. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp 

Câu 91 :  Nhà nước có những biện pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 

A. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

B. Đưa kiến thức pháp luật vào chương trình giảng dạy trong trường học 

C. Đưa các văn bản pháp luật lên mạng Internet để mọi người cùng tìm hiểu 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 92 :  Hội đồng nhân dân các cấp là: 

A. Do Quốc hội bầu ra 

B. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

C. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

D. Cơ quan chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên 

Câu 93 :  Người lao động có nghĩa vụ: 

A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể 

B. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; Chấp hành kỷ luật lao động, nội 

quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động 

C. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người 

sử dụng lao động 

D. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; Chấp hành kỷ luật lao động, nội 

quy lao động. 

Câu 94 :  Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp 

luật: 

A. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết 

B. Phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không 

được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động 
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C. Cả A, B đều sai 

D. Cả A, B đều đúng 

Câu 95 :  Cơ quan ban hành Luật giáo dục? 

A. Bộ Giáo dục, Đào tạo B. Quốc hội 

C. Chính phủ D. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 96 :  Có mấy nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật? 

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 97 :  Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính ……………….., do ………………ban 

hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để 

điều chỉnh các ……………. 

A. Bắt buộc chung – Nhà nước – quan hệ pháp luật 

B. Bắt buộc – Nhà nước – quan hệ xã hội 

C. Bắt buộc chung – Quốc hội – quan hệ xã hội 

D. Bắt buộc chung – Nhà nước – quan hệ xã hội 

Câu 98 :  Các quan hệ xã hội phát từ quan hệ lao động: 

A. Quan hệ về việc làm giữa công dân có nhu cầu học nghề với cơ sở dạy nghề 

B. Quan hệ lao động trong các hợp tác xã 

C. Quan hệ giữa công chức, viên chức nhà nước với các cơ quan nhà nước 

D. Quan hệ giữa người làm công ăn lương với một bên là người sử dụng lao động 

Câu 99 :  Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi: 

A. Công dân Việt Nam 18 tuổi trở lên 

B. Công dân Việt Nam từ 21 trở lên 

C. Mọi công dân Việt Nam 

D. Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch 

Câu 100 :  Luật lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia quan hệ lao động là: 

A. Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên B. Cá nhân từ 15 tuổi trở lên 

C. Cá nhân từ 16 tuổi trở lên D. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên 

Câu 101 :  Quan hệ lao động: 

A. Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động 

B. Quan hệ về bảo hiểm xã hội 

C. Quan hệ giữa công chức, viên chức nhà nước với các cơ quan nhà nước 
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D. Quan hệ về việc làm giữa công dân có nhu cầu học nghề với cơ sở dạy nghề 

Câu 102 :  Văn bản quy phạm pháp luật nào là loại văn bản luật: 

A. Bộ luật B. Hiến pháp 

C. Nghị quyết của Quốc hội D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 103 :  Luật lao động điều chỉnh mối quan hệ giữa: 

A. Người sử dụng lao động với cơ quan nhà nước 

B. Người làm công ăn lương với người sử dụng lao động 

C. Người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 104 :  Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 đã sửa đổi bổ sung năm 2007 và năm 2012 

bao gồm: 

A. 08 chương, 96 điều B. 08 chương, 100 điều 

C. 08 chương, 90 điều D. 08 chương, 92 điều 

Câu 105 :  Chủ quyền quốc gia bao gồm những yếu tố nào? 

A. Quyền tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội 

B. Quyền tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại 

C. Quyền ban hành văn bản pháp luật 

D. Cả a,b,c đều đúng 

Câu 106 :  Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì: 

A. Do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành 

B. Quy định về những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước 

C. Có giá trị pháp lý cao nhất 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 107 :  Trong mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chúng ta thấy rằng: 

A. Pháp luật vừa chịu sự tác động, chi phối của kinh tế; đồng thời lại vừa có sự tác động đến 

kinh tế rất mạnh mẽ 

B. Pháp luật và kinh tế đều là hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng 

C. Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối với kinh tế 

D. Pháp luật và kinh tế có nhiều nét tương đồng với nhau 

Câu 108 :  Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm những chế độ nào? 

A. Ốm đau, thai sản, hưu trí B. Hưu  trí, tử tuất 
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C. Tai nạn, lao động,bệnh nghề nghiệp D. Tất cả các chế độ trên 

Câu 109 :  Chính sách nào sau đây thuộc chức năng đối nội của nhà nước? 

A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 

B. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia 

C. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao 

D. Cả a,b,c đều đúng 

Câu 110 :  Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

về: 

A. Điều hành mọi hoạt động của đất nước 

B. Quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước 

C. Đối nội và đối ngoại 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 111 :  Pháp luật Việt Nam quy định độ tuổi tối thiểu để bầu cử đại biểu Quốc hội là: 

A. 20 B. 19 C. 18 D. 21 

Câu 112 :  Pháp luật có chức năng: 

A. Là phương tiện chủ yếu để quản lý mọi mặt đời sống xã hội 

B. Điều chỉnh và bảo vệ các quan hệ xã hội chủ yếu 

C. Là cơ sở để hoàn thiện bộ máy nhà nước 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 113 :  Quyền công tố trước toà là: 

A. Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân 

B. Quyền xác định tội phạm 

C. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật 

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 114 :  Pháp luật là: 

A. Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội 

B. Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức trong xã hội 

C. Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà 

nước bảo đảm thực hiện 

D. Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định 

Câu 115 :  Cơ quan thường trực của Quốc hội nước ta là: 
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A. Ủy ban Quốc hội B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Ủy ban kinh tế và ngân sách D. Ủy ban đối nội và đối ngoại 

Câu 116 :  Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người tố cáo hành vi tham nhũng có trách 

nhiệm: 

A. Phải gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

B. Phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp 

tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

C. Phải nộp lệ phí cho cơ quan thụ lý đơn tố cáo 

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 117 :  Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia: 

A. Năm 1930 B. Năm 1975 C. Năm 1954 D. Năm 1945 

Câu 118 :  Các kiểu nhà nước có điểm gì giống nhau? 

A. Đều dựa trên cơ sở chế độ công hữu 

B. Đều dựa trên cơ sở chế độ tư hữu 

C. Đều mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội 

D. Đều có Đảng lãnh đạo 

Câu 119 :  Xã hội Cộng sản nguyên thủy là xã hội: 

A. Không có các giai cấp mâu thuẫn, đối kháng nhau 

B. Do nhà nước quản lý 

C. Có giai cấp 

D. Do các cơ quan lập pháp ban hành để quản lý 

Câu 120 :  Trong quan hệ lao động, tiền lương là dựa trên: 

A. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với quy định của 

pháp luật 

B. Sự đề nghị của người lao động 

C. Sự quyết định của người sử dụng lao động 

D. Căn cứ của pháp luật về mức lương căn bản và tối thiểu của xã hội 

Câu 121 :  Nhà nước ra đời theo quan điểm nào? 

A. Do mong muốn của con người 

B. Do ý chí của một số người 

C. Xã hội phân chia giai cấp và mâu thuẫn giai cấp 
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D. Do Thượng đế sinh ra 

Câu 122 :  Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây để giữ chức vụ 

quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình phụ trách: 

A. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em 

B. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con 

C. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột 

D. Vợ hoặc chồng, anh, chị, em 

Câu 123 :  Một trong những nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng: 

A. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ 

nhà nước 

B. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp kê biên để thu hồi, tịch thu tài sản 

tham nhũng sung quỹ nhà nước 

C. Cả A,B đều đúng 

D. Cả A,B đều sai 

Câu 124 :  Trong trường hợp nào người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động? 

A. Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao 

động. 

B. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ 

trong bộ máy nhà nước. 

C. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

thẩm quyền. 

D. Cả ba trường hợp A, B và C đều đúng 

Câu 125 :  Mối quan hệ giữa nhà nước và đảng chính trị: 

A. Nhà nước có vai trò lãnh đạo đối với đảng 

B. Đảng chính trị là lực lượng giữ vai trò lãnh đạo đối với nhà nước 

C. Nhà nước và đảnh chính trị không có mối quan hệ với nhau 

D. Cả ba nhận định trên đề sai 

Câu 126 :  Nguyên nhân cốt lõi nào để nhà nước ra đời? 

A. Sự cần thiết có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp 

B. Kết quả của nền sản xuất hàng hóa cùng những hoạt động thương nghiệp 
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C. Kết quả của 3 lần phân công lao động trong lịch sử 

D. Nhu cầu về sự cần thiết có tổ chức thay thế tổ chức thị tộc – bộ lạc 

Câu 127 :  Thuộc tính của pháp luật được thể hiện: 

A. Tính chính xác B. Tính quy phạm và phổ biến 

C. Tính minh bạch D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 128 :  Số lượng thành phần cơ cấu quy phạm pháp luật: 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 129 :  Hiến pháp năm 2013 qui định thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo của kinh tế: 

A. Cá thể B. Tập thể C. Tư bản nhà nước D. Nhà nước 

Câu 130 :  Trong trường hợp việc làm đều phù hợp với cả nam lẫn nữ và họ đều có đủ tiêu chuẩn 

tuyển chọn thì người sử dụng lao động phải ưu tiên tuyển dụng người nào? 

A. Người nhiều tuổi hơn B. Người đưa ra mức lương thấp hơn 

C. Người lao động nam D. Người lao động nữ 

Câu 131 :  Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với ai? 

A. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra 

B. Báo cáo ngay cho lãnh đạo trực tiếp của mình 

C. Báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp người đứng đầu có 

liên quan thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp 

D. Báo cáo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra 

Câu 132 :  Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào đúng? 

A. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước 

B. Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

C. Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp 

D. Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

Câu 133 :  Khái niệm nhà nước được hiểu: 

A. Là tổ chức xã hội 

B. Một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực 

hiện chức năng quản lý xã hội 

C. Là tổ chức chính trị 

D. Là tổ chức chính trị - xã hội 

Câu 134 :  Người lao động, người sử dụng lao động được chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp: 
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A. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật lao 

động  2012 

B. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động 

C. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 135 :  Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động nữ trong những trường 

hợp: 

A. Lao động nữ đang mang thai 

B. Cả A, B, C đều đúng 

C. Lao động nữ đang nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo qui định 

D. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

Câu 136 :  Ủy ban nhân dân trong bộ máy nhà nước Việt Nam là cơ quan thuộc: 

A. Hệ thống cơ quan Quyền lực nhà nước B. Hệ thống cơ quan Xét xử 

C. Hệ thống cơ quan Kiểm sát D. Hệ thống cơ quan Hành chính nhà nước 

Câu 137 :  Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy hệ thống cơ quan: 

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 

Câu 138 :  Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện: 

A. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật 

B. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính 

C. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt 

D. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài 

Câu 139 :  Nhà nước nào cũng có chức năng: 

A. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội B. Thiết lập mối quan hệ ngoại giao 

C. Tổ chức và quản lý nền kinh tế D. Đối nội và đối ngoại 

Câu 140 :  Pháp luật có thuộc tính cơ bản là: 

A. Tính cưỡng chế B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức 

C. Tính quy phạm và phổ biến D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 141 :  Luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa các chủ thể: 

A. Người sử dụng lao động với người lao động, với người học nghề, công dân Việt Nam làm 

việc cho người nước ngoài, công dân nước ngoài làm việc cho người Việt Nam, công đoàn 

B. Người sử dụng lao động với người lao động; Người sử dụng lao động với người học nghề; 

Công dân Việt Nam làm việc cho người nước ngoài; công dân nước ngoài làm việc cho 
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người Việt Nam 

C. Người sử dụng lao động với người lao động, với người đại diện lao động, công dân Việt 

Nam làm việc cho người nước ngoài, công dân nước ngoài làm việc cho người Việt Nam, 

công đoàn 

D. Người sử dụng lao động với người lao động, với người học nghề, người giúp việc trong gia 

đình, công dân Việt Nam làm việc cho người nước ngoài, công dân nước ngoài làm việc cho 

người Việt Nam 

Câu 142 :  Lịch sử loài người tồn tại ……. kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước 

là………………… 

A. 4 – Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, XHCN 

B. 4 – Chủ nô, phong kiến, tư sản, XHCN 

C. 4 – Chiếm hữu nô lệ, chủ nô, tư bản, XHCN 

D. 4 – Chủ nô, phong kiến, tư hữu, XHCN 

Câu 143 :  Tổ chức nào dưới đây có quyền lực công: 

A. Các tổ chức phi chính phủ B. Các Tổng công ty 

C. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam D. Nhà nước 

Câu 144 :  Hình thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thuốc nhóm đối tượng điều chỉnh của 

Luật nhà nước trong lĩnh vực: 

A. Quan hệ công dân với nhà nước 

B. Kinh tế 

C. Chính trị 

D. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

Câu 145 :  Biểu hiện mang bản chất giai cấp của Nhà nước: 

A. Là bộ máy chuyên chính của giai cấp thống trị nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp này 

B. Là tổ chức công cộng nhằm duy trì trật tự chung cho toàn xã hội 

C. Chỉ có nhà nước bóc lột mới có bản chất giai cấp 

D. Cả ba nhận định trên đều sai 

Câu 146 :  Khẳng định nào sai khi nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ 

máy nhà nước Việt Nam? 

A. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp 

B. Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử và thi hành án 

C. Chính phủ là cơ quan hành pháp 

D. Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố người phạm tội 
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Câu 147 :  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam cơ quan có quyền tư pháp là: 

A. Quốc Hội và Tòa án B. Tòa án và Viện Kiểm sát 

C. Chính phủ và Viện Kiểm sát. D. Quốc hội và Chính phủ 

Câu 148 :  Bộ Y tế thuộc hệ thống: 

A. Các cơ quan đại diện B. Cơ quan xét xử 

C. Cơ quan kiểm sát D. Cơ quan chấp hành 

Câu 149 :  Ủy ban thường vụ quốc hội là cơ quan thuộc: 

A. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước B. Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước 

C. Hệ thống cơ quan xét xử D. Hệ thống cơ quan kiểm sát 

Câu 150 :  Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện: 

A. Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp 

B. Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền 

C. Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử dụng để trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc 

lột đã bị lật đổ cùng với bọn tội phạm phản động 

D. Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc chung 

của xã hội 

Câu 151 :  Không phải là nguyên nhân chủ quan của tham nhũng: 

A. Do ảnh hưởng của tập quán văn hoá 

B. Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu 

C. Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái 

D. Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, cơ chế "xin - cho" trong hoạt động công vụ 

còn phổ biến 

Câu 152 :  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong văn bản luật: 

A. Luật Hình sự B. Luật Dân sự C. Luật Lao động D. Luật Hiến pháp 

Câu 153 :  Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp 

nào? 

A. Kết hôn, nghỉ 03 ngày. 

B. Con kết hôn, nghỉ 01 ngày. 

C. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con 

chết: nghỉ 03 ngày. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 

Câu 154 :  Hành vi tham nhũng « Giả mạo trong công tác » 
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A. Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu 

B. Làm cấp giấy tờ giả; Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn 

C. Cả A,B đều đúng 

D. Cả A,B đều sai 

Câu 155 :  Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta được thể hiện: 

A. Quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ 

B. Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước 

C. Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào trong tay người đứng đầu nhà nước 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 156 :  Theo điều 36 Bộ luật Lao động hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt trong các 

trường hợp: 

A. Lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ thị của thầy thuốc 

B. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng 

C. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền 

D. Được bầu vào làm các nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử 

Câu 157 :  Văn bản luật là loại văn bản do: 

A. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định 

B. Quốc Hội ban hành 

C. Chính phủ ban hành 

D. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành 

Câu 158 :  Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong các trường 

hợp: 

A. Bản thân kết hôn 

B. Con kết hôn 

C. Bố mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết 

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 159 :  Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, hành vi nào sau đây được xác định là hành vi 

tham nhũng? 

A. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi 

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi 
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D. Cả a, b, c 

Câu 160 :  Trong trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của người lao động khác 

trong cùng đơn vị, thì được trả lương ngừng việc như thế nào? 

A. Được trả 100% lương. 

B. Không được trả lương. 

C. Tùy từng trường hợp 

D. Được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối 

thiểu vùng do Chính phủ qui định 

--- Hết --- 


