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Trắc nghiệm môn pháp luật đại cươngcó đáp án  

1. Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp 

mình là quan điểm của học thuyết: 

a. Mác-Lênin 

b. Thần học 

c. Gia trưởng 

d. Khế ước xã hội 

2. Tổ chức có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính: 

a. Hội phụ nữ, 

b. Mặt trận tổ quốc, 

c. Công đoàn, 

d. Nhà nước 

3. Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội: 

a. Chủ nô, 

b. Phong kiến, 

c. Tư sản, 

d. Xã hội chủ nghĩa. 

4. Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, 

đó là: 

a. Hình thức chính thể 

b. Hình thức cấu trúc nhà nước 

c. Chế độ chính trị 

d. Hình thức nhà nước 

5. Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm: 
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a. Một hệ thống pháp luật, 

b. Hai hệ thống cơ quan Nhà nước, 

c. Lãnh thổ có chủ quyền riêng, 

d. Tất cả đều đúng. 

6. Hình thức chính thể nào sau đây không tồn tại chức danh Thủ tướng: 

a. Cộng hòa đại nghị 

b. Quân chủ lập hiến 

c. Cộng hòa Tổng thống 

d. Cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp) 

7. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân là hình thức chính thể của quốc 

gia: 

a. Việt Nam, 

b. Pháp, 

c. Đức, 

d. Nhật. 

8. Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là: 

a. Nhà nước đơn nhất 

b. Nhà nước liên bang 

c. Nhà nước liên minh 

d. Tất cả đều đúng 

9. Cơ quan quyền lực Nhà nước là: 

a. Quốc hội, 

b. Hội đồng nhân dân, 

c. Chính phủ, 
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d. Câu a và b đúng 

10. Cơ quan thường trực của quốc hội là: 

a. Chính phủ 

b. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

c. Hội đồng nhân dân các cấp 

d. Uỷ ban nhân dân các cấp 

11. Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương là: 

a. Bộ và cơ quan ngang bộ 

b. Uỷ ban thường vụ quốc hội 

c. Toà án nhân dân tối cao 

d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

12. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định việc chia, tách đơn vị hành chính 

cấp tỉnh: 

a. Quốc hội 

b. Chính phủ 

c. Chủ tịch nước 

d. Bộ Chính trị 

13. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định đại xá: 

a. Quốc hội 

b. Chính phủ 

c. Chủ tịch nước 

d. Thủ tướng Chính phủ 

14. Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của: 

a. Pháp luật 
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b. Đạo đức 

c. Tôn giáo 

d. Tổ chức xã hội 

15. Hình thức pháp luật chủ yếu được áp dụng ở Việt Nam là: 

a. Văn bản quy phạm pháp luật 

b. Tập quán pháp 

c. Án lệ pháp 

d. Học lý 

16. Pháp luật phát sinh và tồn tại trong xã hội: 

a. Có nhà nước, 

b. Không có giai cấp, 

c. Không có nhà nước, 

d. Câu b và c đúng. 

17. Pháp luật tác động vào kinh tế: 

a. Tác động tiêu cực, 

b. Tác động tích cực, 

c. Tích cực hoặc tiêu cực, 

d. Tất cả đều sai. 

18. Việt nam không áp dụng hình thức pháp luật: 

a. Tiền lệ pháp, 

b. Học lý, 

c. Văn bản quy phạm pháp luật, 

d. Câu a và b đúng. 
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19. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí 

của: 

a. Nhà nước 

b. Tổ chức xã hội 

c. Tổ chức chính trị - xã hội 

d. Tổ chức kinh tế 

20. Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

ban hành là: 

a. Chính phủ 

b. Uỷ ban thường vụ quốc hội 

c. Thủ tướng chính phủ 

d. Chủ tịch nước 

21. Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên cách thức xử sự cho chủ thể được 

làm, không được làm, phải làm: 

a. Giả định 

b. Quy định 

c. Chế tài 

d. Tất cả đều sai 

22. Bộ phận đảm bảo cho quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh: 

a. Quy định, 

b. Giả định, 

c. Chế tài, 

d. Câu a và b đúng. 

23. Thời điểm năng lực pháp lụât và năng lực hành vi của Pháp nhân được Nhà 

nước công nhận là: 
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a. Cùng một thời điểm 

b. Năng lực pháp luật được công nhận trước năng lực hành vi 

c. Năng lực hành vi được công nhận trước năng lực pháp luật 

d. Câu a & c đều đúng 

24. Nội dung của quan hệ pháp luật là: 

a. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật 

b. Những giá trị mà các chủ thể quan hệ pháp luật muốn đạt được 

c. Là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật 

d. Là đối tượng mà các chủ thể quan tâm khi tham gia vào quan hệ pháp luật 

25. Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể: 

a. Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân 

b. Khi tổ chức có đủ số thành viên 

c. Khi các thành viên thỏa thuận thành lập pháp nhân 

d. Khi một tổ chức có đủ vốn 

26. Khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình thực hiện được các quyền và 

nghĩa vụ mà pháp luật quy định, đó là: 

a. Năng lực pháp luật 

b. Năng lực hành vi 

c. Năng lực chủ thể 

d. Tất cả đều đúng 

27. Cá nhân có năng lực hành vi đầy đủ khi: 

a. Từ đủ 15 tuổi trở lên 

b. Từ đủ 21 tuổi trở lên 

c. Từ đủ 18 tuổi trở lên 
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d. Từ đủ 6 tuổi trở lên 

28. Quan hệ xã hội nào sau đây không phải là quan hệ pháp luật: 

a. Quan hệ vợ – chồng 

b. Quan hệ mua – bán 

c. Quan hệ Cha mẹ – con 

d. Quan hệ tình yêu nam – nữ 

29. Tổ chức được thành lập hợp pháp được gọi là: 

a. Pháp nhân, 

b. Thể nhân, 

c. Cá nhân, 

d. Tất cả đều sai. 

30. Kết hôn là: 

a. Hành vi pháp lý, 

b. Sự biến pháp lý, 

c. Sự kiện thông thường 

d. Câu a và b đúng. 

31. Chủ thể thực hiện vi phạm hình sự có thể là: 

a. Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự 

b. Tổ chức là pháp nhân 

c. Tổ chức không là pháp nhân 

d. Người tâm thần 

32. Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt 

quả tang được xác định là hành vi: 

a. Vi phạm hình sự 
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b. Vi phạm công vụ 

c. Vi phạm kỷ luật 

d. Vi phạm dân sự 

33. Chế tài nào sau đây chỉ do Tòa án áp dụng: 

a. Chế tài hành chính 

b. Chế tài hình sư 

c. Chế tài kỷ luật 

d. Chế tài công vụ 

34. Bồi thường thiệt hại là chế tài: 

a. Dân sự 

b. Hình sự 

c. Hành chính 

d. Kỷ luật 

35. Việt nam không áp dụng hình thức pháp luật: 

a. Tiền lệ pháp, 

b. Học lý, 

c. Văn bản quy phạm pháp luật, 

d. Câu a và b đúng. 

36. Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành: 

a. Thủ tướng Chính phủ 

b. Chủ tịch Quốc hội 

c. Tổng Bí thư 

d. Chủ tịch nước 
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37. Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi: 

a. Làm phiền người khác, 

b. Bị xã hội lên án, 

c. Vi phạm đạo đức xã hội, 

d. Tất cả đều sai 

38. Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt 

quả tang được xác định là hành vi: 

a. Vi phạm hình sự 

b. Vi phạm công vụ 

c. Vi phạm kỷ luật 

d. Vi phạm dân sự 

39. Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được xem là đơn vị cơ bản 

nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là: 

a. Quy phạm pháp luật 

b. Chế định pháp luật 

c. Ngành luật 

d. Tất cả đếu đúng 

40. Các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau để điều chỉnh một nhóm 

quan hệ xã hội tương ứng, đó chính là: 

a. Quy phạm pháp luật 

b. Chế định pháp luật 

c. Ngành luật 

d. Hệ thống pháp luật 

41. Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực nhất định của đời 

sống xã hội, đó chính là: 
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a. Quy phạm pháp luật 

b. Chế định pháp luật 

c. Ngành luật 

d. Hệ thống pháp luật 

42. Các trường hợp chiếm hữu nào sau đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp 

luật: 

a. Chiếm hữu vật đánh rơi không khai báo 

b. Chiếm hữu của chủ sở hữu vật 

c. Chiếm hữu do chủ sở hữu vật uỷ quyền 

d. Chiếm hữu thông qua việc thuê vật của chủ sở hữu 

43. Các trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế: 

a. Bán vật là di tích lịch sư 

b. Bán vật đang thế chấp 

c. Bán vật đang cầm cố 

d. Tất cả đều đúng 

44. Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế: 

a. Vợ của người chết 

b. Con nuôi của người chết 

c. Em ruột của người chết 

d. Câu a và b đều đúng. 

45. Người không được thừa kế di sản là: 

a. Người tâm thần, 

b. Người chết cùng thời điểm với người để di sản thừa kế, 

c. Người chưa thanh niên, 
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d. Tất cả đều đúng 

46. Hành vi phạm tội nào sau đây không bị xem là tội phạm: 

a. Không đăng ký tạm trú, tạm vắng 

b. Trộm cắp tài sản công dân 

c. Đua xe trái phép gây hậu quả nghiêm trọng 

d. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

47. Độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ: 

a. 12 tuổi, 

b. 14 tuổi, 

c. 16 tuổi, 

d. 18 tuổi 

48. Quan hệ pháp luật hình sự là: 

a. Quan hệ phát sinh khi có hành vi phạm tội, 

b. Quan hệ phát sinh giữa người phạm tội với người bị hại, 

c. Quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi có một tội phạm xảy ra, 

d. Tất cả đều đúng 

49. Hình phạt chính áp dụng trong xử phạt hành chính: 

a. Cảnh cáo và phạt tiền 

b. Phạt tiền và tịch thu tang vật 

c. Cảnh cáo và trục xuất ra khỏi lãnh thổ 

d. Tước quyền sử dụng giấy phép 

50. Cơ quan được xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động xét xử của 

Tòa án: 

a. Tòa án 
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b. Công an 

c. Viện kiểm sát 

d. Cơ quan thanh tra Nhà nước 

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

c) 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.  

d) Do ý chí của con người trong xã hội.  

52. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chƣa có Nhà nước? 

a) Hình thái kinh tế –xã hội Cộng sản chủ nghĩa 

b) Hình thái kinh tế –xã hội Cộng sản nguyên thủy 

c) Hình thái kinh tế –xã hội Tư bản chủ nghĩa 

d) Hình thái kinh tế –xã hội Chiếm hữu nô lệ 

53.Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:  

a) Một xã hội độc lập  

b) Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống  

c) Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống  

d) Một tổ chức độc lập 

54.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về Nhà nước thì: 

a) Nhà nước là hiện tượng tự nhiên 

b) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử 

c) Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến 

d) Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã 

hội loài người 

55.Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nƣớc, thìkhẳng định nào sau đây là sai:  

a)Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp  

b)Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện  

c) Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người  

d) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử  
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56.Khi nghiên cứu về bản chất nhà nƣớc thì khẳng định nào sau đây là đúng? 

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 thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp 

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

57.Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện: 

a) Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời sống xã hội 

b) Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp  

khác 

c) Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

d) Cả A, B, C đều đúng 

58.Bản chất xã hội của nhà nƣớc đƣợc thể hiện: 

a) Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp 

b) 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 

c) Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc 

chung của xã hội 

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

59.Nhà nước nào cũng có chức năng: 

a) Bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

b) Tổ chức và quản lý nền kinh tế 

c) Đối nội và đối ngoại 

d) Thiết lập mối quan hệ ngoại giao 

60.Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai? 

a) Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau 

b) Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại 

c) Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức 

năng đối nội 

d) Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại 

61.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 
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d) Nhà nước 

62.Hình thức Nhà nước Việt Nam dưới góc độ chính thể: 

a) Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản 

b) Hình thức chính thể quân chủ hạn chế 

c) Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính 

d) Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ  

63.Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là chế độ: 

a) Dân chủ chủ nô 

b) Dân chủ quý tộc 

c) Dân chủ tư sản  

d) Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

64.“Nhà nƣớc là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với 

giai cấp khác” là định nghĩa của: 

a) C. Mac 

b) Angghen 

c) Lênin 

d) Hồ Chí Minh 

65. Nhà nước nào dưới đây là nhà nước liên bang? 

a) Việt Nam 

b) Trung Quốc 

c) Pháp  

d) Ấn Độ 

66.Nhà nước nào dưới đây là nhà nước đơn nhất? 

a) Đức 

b) Australia 

c) Singapo 

d) Nauy 

67.Nhà nƣớc nào dƣới đây không thuộc kiểu nhà nước Xã hội chủ nghĩa? 

a) Việt nam 

b) Trung Quốc 

c) Campuchia 

d) CuBa 

68.Chế độ phản dân chủ là  

a) Nhà nước độc tài 
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b) Vi phạm các quyền tự do của nhân dân 

c) Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân 

d) Tất cả các câu trên đều đúng 

69.Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là: 

a) Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế 

b) Hình thức chính thể quân chủ lập hiến 

c) Hình thức chính thể quân chủ đại nghị 

d) Cả câu b và c đều đúng 

70.Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn: 

a) Bị hạn chế 

b) Vô hạn 

c) Cả a và b đều sai 

d) Cả a và b đều đúng 

71.Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là: 

a) Chính thể cộng hòa nghị viện 

b) Chính thể cộng hòa tổng thống 

c) Chính thể cộng hòa lưỡng tính 

d) Chính thể quân chủ đại nghị 

72.Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực: 

a) Châu Á Thái Bình Dương –Châu Âu–Châu Mỹ 

b) Châu Phi –Trung Đông 

c) Cả a và b đều đúng 

d) Cả a và b đều sai 

73.Quốc hội nƣớc CNXHCN Việt Nam được bầu bởi: 

a) Mọi công dân Việt Nam  

b) Công nhân Việt Nam 18 tuổi trở lên 

c) Công dân Việt Nam từ 21 trở lên  

d) Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch 

74.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 a,b,c đều đúng 
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75.Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực 

tế.  

a) Chính phủ 

b) Cơ quanđại diện 

c) Toà án 

d) Cả a,b,c đều đúng 

76.Quyền công tố trƣớc toà là: 

a) Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật 

b) Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân 

c) Quyền xác định tội phạm 

d) Cả a,b,c đều đúng 

27.Bộ máy nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào: 

a) Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCS 

b) Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN 

trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp 

c) Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của nhà nước.  

d) Tất cả các phương án đều đúng 

78.Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây  

là đúng? 

a) Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước 

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

c) Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

d) Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

79.Trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì: 

a) Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

b) Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

c) Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành 

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

dân ở địa phương 

80.Việc thực hiện quyền lực trong nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 

sự: 

a) Phân chia quyền lực  

b) Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà  

nước 
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c) Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ  

quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án 

d) Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ 

81.Cơ quan thƣờng trực của Quốc hội nước ta là: 

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 

82.Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nƣớc ở nước ta đƣợc 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 A, B, C đều đúng 

83.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 A, B, C đều đúng 

84.Khi nghiên cứu về hợp đồng lao động, thì khẳng định nào sau đây là  

đúng: 

a) Hợp đồng lao động là căn cứ duy nhất điều chỉnh quan hệ giữa người lao  

động và người sử 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 

85 .Luật lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia quan hệ lao động  

là: 

a) Cá nhân từ 16 tuổi trở lên 

b) Cá nhân từ 15 tuổi trở lên 

c) Cá nhân từ 18 tuổi trở lên 

d) Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên 

86 .Trong quan hệ lao động, tiền lƣơng là dựa trên: 
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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 

87 .Điều 6 luật dạy nghề quy định có mấy trình độ đào tạo dạy nghề?  

a) Hai  

b) Ba  

c) Bốn  

88.Điều 4 luật dạy nghề quy định về mục tiêu dạy nghề là:  

a) Đào tạo nhân lực kỹ thuật cao, nhằm phục vụ cho sản xuất, dịch vụ  

b) Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ  

c) Tạo cho người học nghề có thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho mình  

d) Tạo cho người học nghề có khả năng làm được mọi công việc theo yêu cầu  

89. Điều 34 luật dạy nghề quy định về tuyển sinh học nghề là:  

a) Tuyển sinh sơ cấp, trung cấp được thực hiện theo hình thức thi tuyển  

b) Tuyển sinh sơ cấp, trung cấp được thực hiện theo hình thức xét tuyển  

c) Tuyển sinh học nghề chỉ được tuyển một lần trong năm  

d) Tuyển sinh cao đẳng nghề chỉ được thực hiện theo hình thức thi tuyển 

90. Điều 35 luật dạy nghề quy định về hợp đồng dạy nghề:  

a) Hợp đồng dạy nghề là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa cơ sở dạy nghề với 

người học nghề  

b) Hợp đồng dạy nghề chỉ được giao kết bằng văn bản  

c) Hợp đồng dạy nghề không được giao kết bằng lời nói  

d) Cả A,B,C đều đúng 

91: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm: 

a) Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật 

b) Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật 

c) Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật 

d) Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật 

92: Năng lực của chủ thể bao gồm: 

a) Năng lực pháp luật và năng lực hành vi. 
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b) Năng lực pháp luật và năng lực công dân 

c) Năng lực hành vi và năng lưc nhận thức 

d) Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức. 

93: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng 
b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao 

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao 
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Các bộ trưởng 

 

94: 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 

95: Chế tài có các hình thức là: 

a) Chế tài hình sự và chế tài hành chính 
b) Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự 

c) Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự 
d) Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt 

buộc 

 

96: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng 
ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có 
………… hình thức pháp luật, bao gồm ……………… 

a) 4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật 
b) 3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật 
c) 2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật 
d) 1 – văn bản quy phạm pháp luật 

 
97: Hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và được sử dụng nhiều trong 

các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến là 

a) Tiền lệ pháp 
b) Điều lệ pháp 
c) Tập quán pháp 
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d) Văn bản quy phạm pháp luật 

  

98.  Một người bán quán lẩu, sử dụng bếp gas để bàn cho khách sử dụng. 
Do để tiết kiệm chi phí, người chủ quán đã sử dụng bình gas mini không 
đảm bảo an toàn. Hậu quả là bình gas phát nổ, gây bỏng nặng cho thực 

khách. Lỗi ở đây là: 

a) Cố ý trực tiếp. 
b) Cố ý gián tiếp. 

c) Vô ý do cẩu thả. 
d) Không có lỗi. 

 

99: Sử dụng lại tình huống của câu 8, các loại trách nhiệm pháp lý ở đây là: 

a) Trách nhiệm hành chính. 

b) Trách nhiệm hình sự. 

c) Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. 

d) Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. 

 
100: Đối tượng của nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự là: 

a) Tài sản 
b) Công việc phải làm 
c) Công việc không được làm 

d) Cả ba câu trên đều đúng 

101.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu 
làxuất hiện Nhà nƣớc là: 

a) Do có sự phân công lao động trong xã hội 

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

c) 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.  

d) Do ý chí của con người trong xã hội.  
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102.Hình thái kinh tế –xã hội nào là chưa có Nhà nƣớc? 

a) Hình thái kinh tế –xã hội Cộng sản chủ nghĩa 

b) Hình thái kinh tế –xã hội Cộng sản nguyên thủy 

c) Hình thái kinh tế –xã hội Tư bản chủ nghĩa 

d) Hình thái kinh tế –xã hội Chiếm hữu nô lệ 

103.Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:  

a) Một xã hội độc lập  

b) Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống  

c) Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống  

d) Một tổ chức độc lập 

104.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nƣớc thì: 

a) Nhà nước là hiện tượng tự nhiên 

b) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử 

c) Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến 

d) Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của 

lịch sử xã hội loài người 

105.Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nƣớc, thìkhẳng định nào sau đây là 

sai:  

a) Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp  

b) Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện  

c) Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người  

d) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử  
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106.Khi nghiên cứu về bản chất nhà nước thì khẳng định nào sau đây là 

đúng? 

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 thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp 

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

107.Bản chất giai cấp của nhà nƣớc đƣợc thể hiện: 

a) Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời sống xã hội 

b) Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp  

khác 

c) Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

d) Cả A, B, C đều đúng 

108.Bản chất xã hội của nhà nƣớc đƣợc thể hiện: 

a) Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp 

b) 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 

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

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

109.Nhà nƣớc nào cũng có chức năng: 

a) Bảo đảm trật tự an toàn xã hội 
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b) Tổ chức và quản lý nền kinh tế 

c) Đối nội và đối ngoại 

d) Thiết lập mối quan hệ ngoại giao 

110.Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nƣớc, thì khẳng định nào sau 

đây là sai? 

a) Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau 

b) Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại 

c) Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện 
chức năng đối nội 

d)Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại 

111.Tổ chức nào dƣới 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 

12. Hình thức Nhà nƣớc Việt Nam dƣớc góc độ chính thể: 

a) Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản 

b) Hình thức chính thể quân chủ hạn chế 

c) Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính 

d) Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ  

13. Chế độ chính trị của nhà nƣớc Việt Nam là chế độ: 

a) Dân chủ chủ nô 
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b) Dân chủ quý tộc 

c) Dân chủ tư sản  

d) Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

114.“Nhà nƣớc là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này 

đối với giai cấp khác” là định nghĩa của: 

a) C. Mac 

b) Angghen 

c) Lênin 

d) Hồ Chí Minh 

115. Nhà nƣớc nào dƣới đây là nhà nƣớc liên bang? 

a) Việt Nam 

b) Trung Quốc 

c) Pháp  

d) Ấn Độ 

116. Nhà nƣớc nào dƣới đây là nhà nƣớc đơn nhất? 

a) Đức 

b) Australia 

c) Singapo 

d) Nauy 

117.Nhà nƣớc nào dƣới đây không thuộc kiểu nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa? 

a) Việt nam 
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b) Trung Quốc 

c) Campuchia 

d) CuBa 

118. Chế độ phản dân chủ là  

a) Nhà nước độc tài 

b) Vi phạm các quyền tự do của nhân dân 

c) Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân 

d) Tất cả các câu trên đều đúng 

119. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là: 

a) Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế 

b) Hình thức chính thể quân chủ lập hiến 

c) Hình thức chính thể quân chủ đại nghị 

d) Cả câu b và c đều đúng 

120.Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn: 

a) Bị hạn chế 

b) Vô hạn 

c) Cả a và b đều sai 

d) Cả a và b đều đúng 

121. Chính thể cộng hòa đại nghị còn đƣợc gọi là: 

a) Chính thể cộng hòa nghị viện 

b) Chính thể cộng hòa tổng thống 
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c) Chính thể cộng hòa lưỡng tính 

d) Chính thể quân chủ đại nghị 

122. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực: 

a) Châu Á Thái Bình Dương – Châu Âu – Châu Mỹ 

b) Châu Phi –Trung Đông 

c) Cả a và b đều đúng 

d) Cả a và b đều sai 

123.Quốc hội nƣớc CNXHCN Việt Nam đƣợc bầu bởi: 

a) Mọi công dân Việt Nam  

b) Công nhân Việt Nam18 tuổi trở lên 

c) Công dân Việt Nam từ 21 trở lên  

d) Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch 

124.Một trong những bản chất của nhà nƣớc 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 a,b,c đều đúng 

125.Cơ quan nhà nƣớc nào sau đây cóvai trò tổ chức thực hiện pháp luật 

trên thực tế.  

a) Chính phủ 

b) Cơ quanđại diện 
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c) Toà án 

d) Cả a,b,c đều đúng 

26.Quyền công tố trƣớc toà là: 

a) Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật 

b) Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân 

c) Quyền xác định tội phạm 

d) Cả a,b,c đều đúng 

27.Bộ máy nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam đƣợctổ chức theo nguyên tắc nào: 

a) Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCS 

b) Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các 
CQNN trong việc thực hiện các quyềnlập pháp, hành pháp, tư pháp 

c)Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của nhà 
nước.  

d) Tất cả các phương án đều đúng 

28.Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

a) Chínhphủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước 

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

c) Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

d) Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

29.Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì: 

a) Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 
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b) Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

c) Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành 

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

30.Việc thực hiện quyền lực trong nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam có sự: 

a) Phân chia quyền lực  

b) Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước 

c) Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan 
Quốc hội, Chính phủ và Tòa án 

d) Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ 

31.Cơ quan thƣờng trực của Quốc hội nƣớc ta là: 

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 

32.Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nƣớc ở nƣớc ta đƣợc 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 A, B, C đều đúng 

33.Bộ máy nhà nƣớc nói chung thƣờng có mấy hệ thống cơ quan: 
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a) Một hệ thống cơ quan 

b) Hai hệ thống cơ quan 

c) Ba hệ thống cơ quan 

d) Bốn hệ thống cơ quan 

34.Nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia khi nào? 

a) Năm 1930 

b) Năm 1945 

c) Năm 1954 

d) Năm1975 

35.Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nƣớc cộng hòa XHCN Việt Nam 

theo nguyên tắc nào? 

a) Phân quyền 

b) Tập quyền XHCN 

c) Tam quyền phân lập 

d) Quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội và Chính phủ 

136. Bản chất Nhà nƣớc 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 A, B, C đều đúng 
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137.Chức năng đối nội của Nhà nƣớc Việt Nam đƣợc thể hiện: 

a) Gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực 

b) Tổ chức và quản lý nền kinh tế, thiết lập quan hệ đối ngoại 

c) Tổ chức và quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân 

d)Bao gồm cả A, B, C 

Đáp án 

1a 2d 3d 4a 5a 6c 7a 8a 

9d 10b 11a 12a 13a 14a 15a 16a 

17c 18d 19a 20a 21b 22c 23a 24a 

25a 26b 27c 28d 29d 30a 31a 32a 

33b 34a 35d 36a 37d 38a 39a 40b 

41c 42a 43d 44d 45b 46a 47b 48c 

49a 50a 51b 52b 53b 54b 55c 56d 

57b 58c 59c 60a 61d 62d 63d 64c 

65d 66c 67d 68c 69d 70b 71a 72c 

73b 74b 75a 76a 77b 78c 79c 80b 

81a 82a 83d 84a 85d 86a 87b 88b 

89b 90a 91d 92a 93d 94d 95c 96b 

97c 98c 99d 100d 101b 102b 103b 104b 

105c 106d 107b 108c 109c 110a 111d 112d 

113d 114c 115d 116c 117c 118d 119d 120b 
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121a 122c 123b 124b 125a 126a 127b 128c 

129c 130b 131b 132a 133c 134b 135b 136d 

137c        
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