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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Người sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi của người lao động khi thanh toán 

A. ngân sách của nhà nước.    B. đầy đủ thuế thu nhập.  

C. các loại phí dịch vụ.     D. tiền lương theo thỏa thuận. 

 Câu 2. Công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh khi tự do lựa chọn 

A. thời gian nộp thuế.     B. loại hình doanh nghiệp.  

C. lãi suất định kì.      D. các nguồn thu nhập. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp không được thực hiện nghĩa vụ nào sau 

đây?  

A. Kinh doanh đúng ngành nghề.   B. Tự bảo vệ cảnh quan.   

C. Chôn lấp chất thải rắn.     D. Đóng thuế theo quy định. 

Câu 4. Quyền lao động trở thành quyền thực tế khi công dân 

A. kí kết hợp đồng lao động.    B. định hướng nghề nghiệp tương lai.  

C. tìm hiểu quy trình tuyển dụng.   D. tư vấn dịch vụ việc làm. 

Câu 5. Khi cùng được cấp giấy phép kinh doanh nông sản là anh D và anh K đã được thực hiện 

quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây? 

A. Sản xuất.   B. Ưu đãi.   C. Kinh doanh.  D. Tiêu dùng. 

Câu 6. Do mẹ đẻ nhiều lần xúi giục, anh M ép vợ là chị H phải đóng cửa hàng phân phối thuốc 

tân dược để ở nhà chăm sóc gia đình dù chị không muốn. Mẹ con anh M đã vi phạm quyền bình 

đẳng trong lĩnh vực nào sau đây? 

A. Sản xuất và kinh doanh.    B. Hôn nhân và gia đình.  

C. Lao động và việc làm.     D. Kỉ luật và công vụ. 

Câu 7. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, các anh A, B và chị C cùng nộp hồ sơ tuyển dụng nhân 

sự tại doanh nghiệp X. Vì giám đốc doanh nghiệp X chỉ nhận chị C dù kết quả của ba người 

ngang bằng nhau nên anh A và anh B đã lớn tiếng gây rối doanh nghiệp X. Các anh A, B đã 

hiểu chưa đúng nội dung nào sau đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm.  

B. Được đối xử như nhau tại nơi làm việc. 

C. Chủ động đề xuất mức lương khởi điểm.  

D. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 
Câu 8.  Theo quy định của pháp luật, các dân tộc ở Việt Nam không bình đẳng về 

A. chính sách phát triển kinh tế.    B. lĩnh vực văn hóa giáo dục. 

C. thụ hưởng lãi suất định kì.    D. tham gia quản lí xã hội. 

Câu 9.  Quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân được thể hiện trong nội dung quyền bình đẳng 

dân tộc ở 

A. thể thức vùng miền.     B. lĩnh vực chính trị. 

C. tục lệ địa phương.     D. nghi lễ tôn giáo. 

Câu 10. Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt là 

vùng 

A. nằm ở vị trí chiến lược.    B. đồng bào dân tộc thiểu số.  

C. có khí hậu ôn hòa.     D. chưa bị nhiễm phóng xạ. 

Câu 11. Bà M là người dân tộc thiểu số và có uy tín, năng lực nên bà được giới thiệu vào danh 

sách bầu cử Đại biểu Quốc hội làthể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau 

đây? 

A. Văn hóa.   B. Kinh tế.   C. Chính trị.  D. Giáo dục. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện ở nội dung 

nào sau đây? 

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  B. Xóa bỏ mọi tập quán vùng miền. 

C. Từ chối tiếp nhận di sản văn hóa dân tộc.  D. Chia đều tất cả các nguồn phúc lợi. 



Câu 13. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền 

A. được nắm giữ vị trí độc tôn.    B. phân chia lại địa giới vùng miền. 

C. duy trì mọi loại hình thu nhập.   D. hoạt động tô giáo theo quy định. 

Câu 14. Khi đi du lịch, M rất tích cực tìm hiểu, quảng bá nền văn hóa của các dân tộc. Việc làm 

của M đã thể hiện thái độ nào sau đây? 

A. Tiếp thu mọi thay đổi trong văn hóa.  B. Đề cao mọi phong tục tập quán.  

C. Bảo tồn, phát huy truyền thống các dân tộc. D. Coi trọng quan điểm cá nhân. 

Câu 15. Lực lượng chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Bắt cóc con tin.      B. Áp giải tù nhân. 

C. Điều tra bị can.      D. Khống chế tội phạm. 

Câu 16. Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Đe dọa giết người.     B. Giải cứu con tin. 

C. Theo dõi tù nhân.     D. Truy bắt tội phạm. 

Câu 17. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người 

khác để  

A. tìm kiếm người thân.     B. kê khai nhân khẩu. 

C. thu thập bằng chứng.     D. cứu người gặp nạn. 

 Câu 18. Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo 

đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ.  B. Bóc mở thư của người khác. 

C. Chia sẻ điện tín của khách hàng.   D. Tiêu hủy biên lai thu tiền. 

Câu 19. Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự ý 

A. tuyên truyền văn hóa ngoài luồng.   B. đóng góp ý kiến trong cuộc họp.  

C. chia sẻ tin tức nội bộ.     D. công khai bí mật quốc gia. 

Câu 20. Pháp luật nước ta quy định, không ai được tự ý 

A. giải cứu con tin.      B. giao dịch dân sự. 

C. bắt giam người khác.     D. khiếu nại tập thể. 

Câu 21. Nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang thì không ai 

A. được khiếu nại.  B. bị nghi ngờ.  C. bị bắt.  D. được giám sát. 

Câu 22. Pháp luật nước ta quy định, công dân không được 

A. xâm phạm danh dự người khác.   B. cung cấp chứng cứ vụ án. 

C. tự chủ đăng ký kinh doanh.    D. thẳng thắn đấu tranh phê bình. 

Câu 23. Theo quy định của pháp luật, việc khám chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi 

phát hiện ở đó có  

A. người chưa thi hành án.    B. mẫu vật di chỉ khảo cổ. 

C. dấu hiệu vi phạm dân chủ     D. tội phạm đang lẩn trốn. 

Câu 24. Hình thức nào sau đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Đề bạt nguyện vọng cá nhân.   B. Tích cực phát biểu ý kiến. 

C. Chủ động bày tỏ quan điểm.    D. Né trách tham gia hội họp. 

Câu 25. Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự ý 

A. tuyên truyền mê tín dị đoan.    B. bày tỏ quan điểm trong cuộc họp.  

C. chia sẻ danh tính của người khác.   D. công khai bí mật quốc gia. 

Câu 26. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành 

khi thấy chỗ ở của người nào đó có 

A. di chỉ của khảo cổ     B. dấu vết của tội phạm. . 

C. bảo vật quốc gia.     D. nhân chứng của vụ án. 



Câu 27. Phát hiện chị H hàng xóm chứng kiến mình đánh nhân viên dưới quyền bị thương 

nặng, anh T đã thuê anh K cùng anh M bắt cóc con gái chị H để uy hiếp dọa chị phải giữ im 

lặng. Sau khi được thả vì cháu hoảng loạn tinh thần nên chồng chị H là anh B đã xông vào nhà 

anh T đập phá tài sản. Những ai sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe của công dân? 

A. Anh T, anh K và anh M.    B. Anh K và anh B. 

C. Anh B và anh M.     D. Anh T và anh B. 

Câu 28. Anh B là chủ tịch, anh P là chủ tịch công đoàn, chị H và chị G là nhân viên, anh K là 

bảo vệ cùng làm việc cơ quan X. Trong một cuộc họp, anh P ngắt lời không cho chị H phát biểu 

khi chị lên tiếng phê bình anh B. Do chị H phản đối nên anh B đã yêu cầu anh K buộc chị H 

phải rời cuộc họp. Vốn có mâu thuẫn từ trước, chị G đã viết bài chia sẻ sự việc lên mạng xã hội 

làm cho uy tín của anh B bị ảnh hưởng. Những ai dưới đây không vi phạm quyền tự do ngôn 

luận của công dân? 

A. Anh P, anh K và chị G.    B. Anh B và anh P.  

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

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Pháp luật thừa nhận quyền bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng 

như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội? 

Câu 2: (2 điểm) Bằng kiến thức đã học và qua thực tế cuộc sống em hãy chứng minh rằng Nhà 

nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân? 

 

-----------------HẾT--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


