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                                                  Môn: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

                                                                      Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề 

                                               (Đề thi không sử dụng tài liệu) 

 

 

 

 

Câu 1: Hiến pháp năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm bao nhiêu chương, 

bao nhiêu điều: 

A. 10 chương, 147 điều B. 10 chương, 120 điều C. 11 chương, 120 điều D. 11 chương, 147 điều 

Câu 2: Ở Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan nào sau đây: 

A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân. B. Quốc hội và Chính phủ. 

C. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. D. Quốc hội và Chủ tịch nước. 

Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch nước do: 

A. Quốc hội bầu  B. Chủ tịch nước bổ nhiệm 

C. Chính phủ bầu D. Ủy ban thường vụ quốc hội bầu 

Câu 4: Theo quy định của Luật Lao động hiện hành thì lao động nữ được nghĩ trước và sau khi sinh con 

là : 

A. 4 tháng B. 6 tháng C. 8 tháng D. 10 tháng 

Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành có tên gọi là: 

A. Thông tư B. Tờ trình C. Nghị định liên tịch D. Luật 

Câu 6: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, khi tổ chức đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ bắt 

buộc phải có mặt hay không: 

A. Bắt buộc hai bên nam nữ phải có mặt. 

B. Chỉ cần một trong hai bên có mặt là được. 

C. Cả hai bên vắng mặt cũng được nhưng phải ủy quyền cho người khác. 

D. Tùy từng trường hợp có thể có mặt, có thể không. 

Câu 7: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng: 

A. Tham ô tài sản. 

B. Nhận hối lộ. 

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

D. Công nhiên chiếm đoạt tài sản. 

Câu 8: Ở Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nào sau đây không thuộc hệ thống cơ quan 

hành pháp: 

A. Bộ Xây Dựng B. Tòa án 

C. Chính phủ D. Ủy ban nhân dân các cấp 

Câu 9: Luật Lao động Việt Nam quy định: thỏa ước lao động tập thể là văn bản được ký kết giữa: 

A. Người lao động và đại diện người lao động. 

B. Đại diện người lao động và công đoàn. 
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C. Đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động. 

D. Người lao động và người lao động. 

Câu 10: Khi chủ thể vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy 

trước hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc hậu quả đó xảy ra, thì lỗi 

trong trường hợp này là: 

A. Lỗi cố ý trực tiếp B. Lỗi vô ý tự tin C. Lỗi vô ý cẩu thả D. Lỗi cố ý gián tiếp 

Câu 11: Tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình là: 

A. Từ 20 tuổi trở lên đối với nam, từ 18 trở lên tuổi đối với nữ. 

B. Từ đủ 20 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ. 

C. Từ 19 tuổi trở lên đối với nam, từ 17 tuổi trở lên đối với nữ. 

D. Từ đủ 19 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 17 tuổi trở lên đối với nữ. 

Câu 12: Hiến pháp hiện hành nước ta quy định độ tuổi để ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân là: 

A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 25 tuổi trở lên . C. Đủ 20 tuổi trở lên . D. Đủ 21 tuổi trở lên. 

Câu 13: Khi chủ thể vi phạm pháp luật nhận thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy 

hiểm cho xã hội nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên đã thực hiện 

hành vi trái pháp luật và gây hậu quả nguy hại cho xã hội, thì hành vi đó thuộc lỗi nào sau đây: 

A. Lỗi cố ý trực tiếp B. Lỗi vô ý tự tin C. Lỗi vô ý cẩu thả D. Lỗi cố ý gián tiếp 

Câu 14: Theo Hiến pháp 2013, nhiệm kỳ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy 

định của hiến pháp hiện hành là: 

A. 3 năm B. 5 năm C. 4 năm D. 6 năm 

Câu 15: Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu ………, thay mặt nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 

A. Chính phủ B. Quốc Hội C. Tòa án D. Nhà nước 

Câu 16: Anh Nam và chị Hoa là vợ chồng có tài sản chung là 1,8 tỷ VNĐ. Họ có con là An (25 tuổi và đi 

làm thu nhập cao). Anh Nam còn có người mẹ là bà Mai và em trai là Phúc. Năm 2018, anh Nam chết 

không để lại di chúc. Hãy chia thừa kế khi anh Nam chết: 

A. Hoa – 900 triệu , An – 900 triệu. 

B. Hoa – 300 triệu , An – 300 triệu, Mai – 300 triệu. 

C. Hoa – 600 triệu , An – 600 triệu, Mai – 600 triệu. 

D. Hoa – 300 triệu , An – 300 triệu, Phúc – 300 triệu. 

Câu 17: Theo quy định của Bộ Luật Hình sự người có độ tuổi bao nhiêu phải chịu trách nhiệm hình sự về 

mọi loại tội phạm: 

A. 21 tuổi B. 16 tuổi C. 18 tuổi D. 14 tuổi 

Câu 18: Ở Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan thuộc hệ 

thống: 

A. Cơ quan hành pháp. B. Cơ quan kiểm sát. C. Cơ quan tư pháp. D. Cơ quan lập pháp. 

Câu 19: Cô, dì, chú, bác ruột theo quy định của Bộ Luật Dân sự thuộc hàng thừa kế theo pháp luật thứ 

mấy: 

A. Ba B. Hai C. Tư D. Nhất 

Câu 20: Hiến pháp 2013 nước ta quy định: Công dân ……….trở lên có quyền bầu cử: 

A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 16 tuổi trở lên . C. Đủ 20 tuổi trở lên . D. Đủ 21 tuổi trở lên. 
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Câu 21: Theo Hiến pháp Việt Nam 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do ………... thành lập: 

A. Chủ tịch nước B. Tổng bí thư C. Quốc hội D. Chính phủ 

Câu 22: Theo Hiến pháp Việt Nam 2013, Thủ tướng là người đứng đầu………..: 

A. Viện kiểm sát B. Chính phủ C. Quốc hội D. Tòa án 

Câu 23: Cấu trúc của quy phạm pháp luật bao gồm: 

A. Giả định, quy định, chế tài. B. Chủ thể, khách thể, nội dung 

C. Chủ thể, khách thể. D. Mặt chủ quan, mặt khách quan. 

Câu 24: Pháp luật là: 

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

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

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

D. 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. 

Câu 25: Thành phố nào sâu đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương: 

A. Thành phố Nha Trang. B. Thành phố Đà Nẵng. 

C. Thành phố Cần Thơ. D. Thành phố Hải Phòng. 

Câu 26: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội: 

A. Luôn luôn phát sinh, phát triển và tồn tại cùng với xã hội loài người. 

B. Nhà nước có thể bị tiêu vong còn pháp luật thì tồn tại mãi mãi. 

C. Cùng phát sinh, phát triển, cùng tồn tại và tiêu vong. 

D. Pháp luật có thể bị mất đi còn nhà nước thì cùng tồn tại với xã hội loài người. 

Câu 27: Luật Doanh nghiệp quy định: Chủ DNTN chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát 

sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp: 

A. Chịu trách nhiệm một phần. B. Không phải chịu trách nhiệm. 

C. Chịu trách nhiệm hữu hạn. D. Chịu trách nhiệm vô hạn. 

Câu 28: Hình thức nhà nước bao gồm: 

A. Hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc, chế độ chính trị. 

B. Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc, chế độ kinh tế - xã hội. 

C. Hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc, chế độ kinh tế - xã hội. 

D. Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc, chế độ chính trị. 

Câu 29: Những người trong cùng một hàng thừa kế theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì được hưởng di 

sản thừa kế: 

A. Khác nhau dựa vào công sức nuôi dưỡng người để lại di sản. 

B. Bằng nhau. 

C. Tùy theo di chúc. 

D. Tùy theo di sản. 

Câu 30: Anh An có vợ là chị Mai và có hai con gái là Hoa (con nuôi) và Hồng (con ruột) và con trai là 

Bình. Nếu An chết và không có lập di chúc. Theo quy định, những người có thể hưởng di sản của anh An 

là: 

A. Bình B. Bình, Hoa, Hồng 

C. Hoa, Hồng, Bình, Mai D. Bình, Mai 

Câu 31: Nhà nước do thượng đế sáng tạo ra là quan điểm của học thuyết: 
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A. Gia trưởng. B. Mác - Lênin. C. Thần học. D. Khế ước  xã hội. 

Câu 32: Tổ chức kinh tế nào sau đây không có tư cách pháp nhân: 

A. Công ty cổ phần B. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

C. Doanh nghiệp tư nhân D. Công ty hợp danh 

Câu 33: Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan thực hiện chức năng thực 

hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là: 

A. Tòa án nhân dân B. Chính phủ 

C. Viện kiểm sát nhân dân D. Quốc hội 

Câu 34: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng đã ly hôn nay muốn kết hôn lại có cần 

phải làm thủ tục đăng ký kết hôn không: 

A. Không cần đăng ký. 

B. Phải đăng ký. 

C. Không đăng ký nhưng phải báo cáo UBND cấp xã. 

D. Không đăng ký nhưng phải báo cáo trưởng ấp. 

Câu 35: Theo Hiến pháp 2013, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là: 

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam B. Tòa án 

C. Quốc hội D. Chính phủ 

Câu 36: Cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A. Viện kiểm sát. B. Ủy ban nhân dân các cấp. 

C. Hội đồng nhân dân các cấp. D. Tòa án. 

Câu 37: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì hành vi nào sau đây được xác định là hành vi tham 

nhũng: 

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

B. Chiếm đoạt tài sản. 

C. Trộm cắp tài sản. 

D. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Câu 38: Chế định quyền con người được quy định cụ thể trong bản Hiến pháp: 

A. 2013 và 1992 B. 1992 C. 1980 D. 2013 

Câu 39: Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan thực hiện chức năng xét xử 

là: 

A. Tòa án nhân dân B. Viện kiểm sát nhân dân 

C. Chính phủ D. Quốc hội 

Câu 40: Từ trước đến nay nước ta đã ban hành các bản Hiến pháp: 

A. 1946, 1959, 1980, 2001, 2013. B. 1946, 1958, 1986, 1992, 2013. 

C. 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. D. 1945, 1959, 1980, 1992, 2013. 

 

 

----------- HẾT ---------- 

 


