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            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 

(Câu hỏi/ đáp án) 
Điểm 

1 

Anh (chị) hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của luật hôn 

nhân và gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 

hiện hành.  
4,00 

- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình 

đẳng. 
1,00 

- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa 

người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có 

tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt 

Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo 

vệ. 

0,75 

- Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia 

đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; 

không phân biệt đối xử giữa các con. 

0,75 

- Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, 

người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân 

và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của 

người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

0,75 

    - Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân 

tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình. 
0,75 

2 

Anh (chị) hãy trình bày các hành vi tham nhũng theo quy định 

của Luật phòng chống tham nhũng.  3,00 

-  Tham ô tài sản. 0,25 

- Nhận hối lộ 0,25 

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 0,25 

- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 0,25 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ 

vì vụ lợi. 
0,25 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục 

lợi. 
0,25 

- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi 0,25 

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, 0,25 
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quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 

địa phương vì vụ lợi. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà 

nước vì vụ lợi. 
0,25 

- Nhũng nhiễu vì vụ lợi 0,25 

- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 0,25 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi 

phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc 

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 

vì vụ lợi. 

0,25 

 

3 

Anh (chị) hãy phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật.   3,00 

-  Giả định: là bộ phận nêu lên hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra 

trong  cuộc sống mà con người gặp phải và cần có xử sự. Bộ phận giả 

định còn nói lên chủ thể (cá nhân hay tổ chức) vào những hoàn cảnh, 

điều kiện đó. 

1,00 

-  Quy định: là bộ phận nêu cách thức (quy tắc) xử sự buộc mọi người  

phải tuân theo (làm theo) khi ở vào hoàn cảnh, điều kiện đã nêu ở 

phần giả định.  

1,00 

- Chế tài: là bộ phận nêu lên những biện pháp tác động mà Nhà nước 

dự kiến sẽ áp dụng với những ai (nêu ở phần giả định) không thực 

hiện đúng pháp luật (nêu ở phần quy định). Đó là những hậu quả bất 

lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu.   

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


