
 

 

            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                     Môn:  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Tính nguy hiểm cho xã hội: Là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất, quyết 
định dấu hiệu khác của tội phạm. Hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi 
là tội phạm phải là hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể 
các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. 

1,00 

 Tính trái pháp luật hình sự: Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là 
tội phạm nếu được quy định trong luật hình sự. 1,00 
Tính có lỗi của tội phạm: Lỗi là thái độ chủ quan của người phạm tội đối 
với hành vi nguy hiểm cho xã hội do hành vi đó gây ra.Lỗi trong luật hình 
sự được chia thành bốn lỗi: cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp, vô ý tự tin và vô 
ý cẩu thả. 

1,00 
 

Tính phải chịu hình phạt:chỉ có những hành vi phạm tội mới phải chịu 
hình phạt, tội càng nghiêm trọng hình phạt càng nghiêm khắc. 1,00 

Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

2 

- Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy 
chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý công 
việc chung của xã hội, quản lý dân cư theo lãnh thổ, duy trì trật tự xã hội, 
đặt ra các thứ thuế, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. 

1,00 

- Những đặc trưng của Nhà nước: 
    +  Nhà nước có chủ quyền quốc gia 
    +  Nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành chính lãnh thổ 
    +  Nhà nước là tổ chức có quyền lực chính trị đặc biệt 
    +  Nhà nước ban hành pháp luật và xác lập trật tự pháp luật đối với toàn 

xã hội. 
    +  Nhà nước ban hành và thu các loại thuế 
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Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 

 -  Cá nhân: là con người cụ thể và đang sống. Việc xác định quyền và nghĩa 
vụ của mỗi cá nhân lệ thuộc vào kết quả đánh giá năng lực pháp luật và 
năng lực hành vi. 

1,00 

 -  Pháp nhân: một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ  các điều 
kiện sau đây: 

1,00 
 



 

 

    + Ðược thành lập hợp pháp; 
    + Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 
    + Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm 
bằng tài sản đó; 
    + Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

 
 
 
 

-   Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức 
để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc 
một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy. 

0,50 
- Tổ hợp tác: được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực 

của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng 
đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng 
hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm . 

0,50 
 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 
 
 
 
 
 


