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BỘ CÂU HỎI  PHẦN THI TRẮC NGHIỆM 
CUỘC THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI” NĂM 2019 

TRÊN ĐNA BÀN TỈNH BÌNH ĐNNH 
 

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  

I. LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI 
HÀNH (20 câu) 

Câu hỏi 1: Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày tháng năm 
nào và có hiệu lực từ thời điểm nào? 

a. Thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013.  

b. Thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. 

c. Thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2014. 

d. Thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. 

Đáp án: b. Được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (Điều 32 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 2: Hòa giải ở cơ sở là gì? 

 a. Là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự 

nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy 

định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

b. Là việc Ủy ban nhân cấp xã hòa giải các mâu thuẫn, xích mích tại thôn 

làng, ấp, bản, tổ dân phố. 

c. Là việc Giám đốc doanh nghiệp và người lao động giải quyết tranh chấp 

về tiền lương và các điều kiện lao động tại doanh nghiệp. 

d. Là việc Tòa án nhân dân tiến hành hòa giải các vụ việc mà người dân ở cơ 

sở yêu cầu. 

Đáp án: a. Là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa 

thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật 
theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở (Khoản 1, Điều 2 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 3: Trường hợp nào dưới đây được tiến hành giải quyết bằng hoà giải 
ở cơ sở?   

a. Tranh chấp giữa chủ sử dụng lao động với người lao động tại nơi làm việc. 

b. Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 

c. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình. 

d. Cả 3 trường hợp trên. 
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Đáp án: c. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình (Khoản 1, 

Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP). 

Câu hỏi 4: Trường hợp nào dưới đây không được hòa giải ở cơ sở?  

a. Giao dịch dân sự trái đạo đức xã hội. 

b. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, 

nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất. 

c. Mâu thuẫn giữa các bên trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử 

dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh 

chung hoặc các lý do khác. 

d. Cả 3 trường hợp trên. 

Đáp án: a. Giao dịch dân sự trái đạo đức xã hội (Khoản 2, Điều 5 Nghị 
định số 15/2014/NĐ-CP). 

Câu hỏi 5: Theo quy định thì việc hòa giải được tiến hành tại địa điểm nào? 

a. Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ, việc cần hòa giải. 

b. Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi xảy ra vụ, việc cần 

hòa giải.  

c. Nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các 

bên. 

d. Nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo 

đảm thuận lợi cho các bên. 

Đáp án: d. Địa điểm hòa giải là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên 

hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên. (Khoản 1, Điều 20 

Luật HGOCS). 

Câu hỏi 6: Hòa giải viên có các tiêu chu&n nào sau đây? 

a. Có phNm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; 

b. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật. 

c. Cả câu a và b đều sai. 

d. Cả câu a và b đều đúng. 

Đáp án: d. Cả câu a và b đều đúng (Điều 7 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 7: Trường hợp chưa xác định được vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở 
cơ sở, hòa giải viên đề nghị ai hướng dẫn?   

a. Tổ trưởng tổ hòa giải. 

b. Trưởng thôn, làng, khu dân cư. 
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c. Công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn. 

d. Tự mình quyết định việc có hòa giải hay không. 

Đáp án: c. Công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn (Điều 7 Nghị 
định số 15/2014/NĐ-CP). 

Câu hỏi 8: Thời gian hòa giải được quy định như thế nào? 

a. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu 

tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, 

việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải. 

b. Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu 

tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, 

việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải. 

c. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu 

tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, 

việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải. 

d. Trong thời hạn 06 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu 

tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, 

việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải. 

Đáp án: a. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải 

viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi 

chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải (Khoản 

2, Điều 20 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 9: Nội dung nào không thuộc nội dung chi cho tổ hòa giải, hòa giải 
viên?  

a. Chi hỗ trợ để mua văn phòng phNm; mua, sao chụp tài liệu phục vụ hoạt động 

của tổ hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải. 

b. Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc. 

c. Chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 

d. a, b, c đều sai. 

Đáp án: d. Chi tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở 

(Điều 3 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP) 

Câu hỏi 10: Hòa giải viên không bắt buộc phải có tiêu chu&n, điều kiện nào 
trong số các tiêu chu&n, điều kiện sau đây?  

a. Là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động 

hòa giải. 
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b. Có phNm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư. 

c. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật. 

d. Có trình độ từ trung cấp luật trở lên. 

Đáp án: d. Có trình độ từ trung cấp luật trở lên (Điều 7 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 11: Ai chủ trì việc tổ chức bầu hòa giải viên?  

a. Trưởng ban công tác Mặt trận. 

b. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

c. Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. 

d. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Đáp án: a. Trưởng ban công tác Mặt trận (Điều 8 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 12: Hòa giải viên không có quyền nào trong số các quyền sau đây?  

 a. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, 

việc hòa giải. 

b. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro 

ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 

c. Được hưởng phụ cấp hàng tháng. 

d. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được 

cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải. 

Đáp án: c. Được hưởng phụ cấp hàng tháng (Điều 9 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 13: Trường hợp nào hòa giải viên phải từ chối tiến hành hòa giải?  

 a. Bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải. 

 b. Khi xác định vụ, việc không thuộc phạm vi hòa giải theo quy định. 

 c. Có lý do dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải. 

 d. Cả 3 trường hợp trên. 

Đáp án: d. Cả 3 trường hợp trên (Luật HGOCS). 

Câu hỏi 14: Tổ trưởng tổ hòa giải không có quyền và nghĩa vụ nào trong số 
các quyền và nghĩa vụ dưới đây?  

a. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên. 

b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên.   

c. Phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên. 

d. Hưởng phụ cấp cho công tác tổ chức, quản lý tổ hòa giải. 
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Đáp án: d. Hưởng phụ cấp cho công tác tổ chức, quản lý tổ hòa giải (Điều 

15 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 15: Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có căn cứ nào sau đây?   

a. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

 b. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải. 

c. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải. 

d. Khi có một trong các căn cứ trên. 

Đáp án: d. Khi có một trong các căn cứ trên (Điều 16 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 16: Các bên trong hòa giải không có quyền và nghĩa vụ nào?  

 a. Tuân thủ theo yêu cầu của hòa giải viên về việc tiến hành hòa giải công 

khai hoặc không công khai. 

b. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng 

cứ có liên quan. 

c. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải. 

d. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải. 

Đáp án: a. Tuân thủ yêu cầu của hòa giải viên về việc tiến hành hòa giải 

công khai hoặc không công khai (Điều 17 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 17: Ai không thể được mời tham gia hòa giải ở cơ sở?  

 a. Già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc.  

 b. Người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc. 

 c. Người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; đại diện của cơ quan, tổ 

chức hoặc người có uy tín khác. 

 d. Người bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nhưng có liên quan đến vụ 

việc hòa giải. 

Đáp án: d. Người bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nhưng có liên quan 

đến vụ việc hòa giải (Điều 19 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 18: Trường hợp các bên mâu thuẫn, tranh chấp ở các thôn, tổ dân 
phố khác nhau thì ai thực hiện việc hòa giải?   

a. Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa giải ở các 

thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp tiến hành hòa 
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giải và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp thực 

hiện.  

b. Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mâu thuẫn, 

tranh chấp. 

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có mâu thuẫn, tranh chấp. 

d. Trưởng Công an cấp xã nơi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. 

Đáp án: a. Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa 

giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp tiến 

hành hòa giải và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối 

hợp thực hiện (Điều 22 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 19: Hòa giải viên kết thúc hòa giải khi nào?   

a. Khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng 

không thể đạt được kết quả. 

b. Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải. 

c. Các bên đạt được thỏa thuận.  

d. Khi thuộc một trong 3 trường hợp trên. 

Đáp án: d. Khi thuộc một trong 3 trường hợp trên (Điều 23 Luật HGOCS). 

Câu hỏi 20: Khi nào thì được xem là hòa giải thành? 

a. Khi các bên đã hết quyền yêu cầu hòa giải. 

b. Khi mâu thuẫn giữa các bên không còn xảy ra. 

c. Khi các bên đạt được thỏa thuận. 

d. Khi thời hạn yêu cầu hòa giải đã hết. 

Đáp án: c. Hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận 

(Khoản 1, Điều 24 Luật HGOCS). 

II. LĨNH VỰC DÂN SỰ (17 câu) 

Câu hỏi 21: Nội dung nào không phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự?  

a. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để 
phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. 

b. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được 

xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác. 

c. Mọi hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải được phát hiện kịp thời, xử lý 

nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. 
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d. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ 

dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực. 

Đáp án: c. Mọi hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải được phát hiện kịp 

thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. (Điều 3 BLDS 2015) 

Câu hỏi 22: Giao dịch dân sự là gì? 

a. Sự thỏa thuận của các bên. 

b. Hành vi dân sự của các cá nhân. 

c. Nghĩa vụ pháp lý của cá nhân này đối với cá nhân khác. 

d. Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Đáp án: d. Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương 

làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 116 BLDS 

2015). 

Câu hỏi 23: Nội dung nào dưới đây là một trong các điều kiện bắt buộc để 
giao dịch dân sự có hiệu lực?  

a. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội. 

b. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp 

với giao dịch dân sự được xác lập. 

c. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. 

d. Cả 3 nội dung trên. 

Đáp án: d. Cả 3 nội dung trên. 

Câu hỏi 24: Nội dung nào dưới đây là hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô 
hiệu?   

a. Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã 

nhận.  

b. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa 

lợi, lợi tức đó. 

c. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.  

d. Tất cả các nội dung trên. 

Đáp án: d. Tất cả các nội dung trên. 

Câu hỏi 25: Trường hợp nào là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật?           

a. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản. 
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b. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản. 

c. Người nhặt được tài sản bỏ quên chiếm hữu tài sản nhưng không thực 

hiện thông báo theo quy định. 

d. Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự 

phù hợp với ý chí của chủ sở hữu. 

Đáp án: c. Người nhặt được tài sản bỏ quên chiếm hữu tài sản nhưng không 

thực hiện thông báo theo quy định. 

Câu hỏi 26: Tài sản nào dưới đây là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng 
đồng?           

a. Tài sản được hình thành hợp pháp từ việc khai thác tài sản chung của cộng 

đồng.  

b. Tài sản được tặng cho chung cho dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, 

phum, sóc, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khác. 

c. Tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp 

phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp 

pháp của cộng đồng. 

d. Cả 03 tài sản nêu trên. 

Đáp án: d. Cả 03 tài sản nêu trên. 

Câu hỏi 27: Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng 
được thực hiện như thế nào?        

a. Chồng có quyền chính trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 

chung. 

b. Tài sản chung của vợ chồng không thể phân chia theo thoả thuận hoặc 

theo quyết định của Toà án. 

c. Vợ chồng cùng bàn bạc, thoả thuận hoặc uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, 

sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

d. Cả 3 phương án trên. 

Đáp án: c. Vợ chồng cùng bàn bạc, thoả thuận hoặc uỷ quyền cho nhau 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

Câu hỏi 28: Khi phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên, người phát 
hiện phải làm gì? 

a. Nếu biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo 

hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc 

bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công 

an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. 
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b. Tiêu hủy, vứt bỏ… tài sản đó ngay vì không phải là của mình và cũng 

không biết là tài sản của ai. 

c. Bán, tặng, cho tài sản đó theo ý muốn mà không cần quan tâm chủ tài sản 

là ai và có đến nhận lại hay không 

d. Bỏ mặc, không quan tâm. 

Đáp án: a. Nếu biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải 

thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ của người 

đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết 
mà nhận lại. 

Câu hỏi 29: Nếu các bên không có thỏa thuận, việc thực hiện quyền đối với 
bất động sản liền kề phải theo nguyên tắc nào?  

a. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù 

hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu 

hưởng quyền. 

b. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện 

quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn. 

c. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền. 

d. Cả 3 nguyên tắc trên. 

Đáp án: d. Cả 3 nguyên tắc trên. 

Câu hỏi 30: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây ra 
thiệt hại thì ai phải bồi thường và bồi thường thế nào?          

a. Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra bằng 

tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường 

phần còn thiếu bằng tài sản của mình. 

b. Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra bằng 

tài sản của mình, cha mẹ hoặc người giám hộ không phải bồi thường. 

c. Cha, mẹ hoặc người giám hộ người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ 

thiệt hại. 

d. Cả 3 phương án trên. 

Đáp án: a. Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình 

gây ra bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải 

bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. 

Câu hỏi 31: Người gây thiệt hại không phải bồi thường trong trường hợp nào?     

a. Gây thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết. 
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b. Gây thiệt hại do say rượu hoặc bị kích thích do dùng chất ma túy.  

c. Gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng.  

d. Gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.  

Đáp án: c. Gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng. 

Câu hỏi 32: Người lập di chúc là: 

a. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định có quyền lập di chúc để 
định đoạt tài sản của mình. 

b. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, 

mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. 

c. Câu a và b đều đúng. 

d. Câu a và b đều sai. 

Đáp án: c. Câu a và b đều đúng (Điều 625 BLDS 2015). 

Câu hỏi 33: Người thành niên là người bao nhiêu tuổi? 

a. Từ đủ 15 tuổi trở lên. 

b. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

c. Từ đủ 17 tuổi trở lên. 

d. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Đáp án: d. Từ đủ 18 tuổi trở lên (Điều 20 BLDS 2015). 

Câu hỏi 34: Để được thừa kế di sản, người thừa kế là cá nhân phải thỏa mãn 
điều kiện gì?       

a. Còn sống vào thời điểm di chúc được lập dù sau thời điểm đó bị chết. 

b. Còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời 

điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.  

c. Đã thành thai vào thời điểm di chúc được lập dù sau thời điểm đó không 

được sinh ra, hoặc được sinh ra nhưng chết ngay sau khi được sinh. 

d. Chỉ cần là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu của người để lại di sản, không kể 
còn sống hay đã chết hay bất cứ điều kiện nào. 

Đáp án: b. Còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau 

thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. 

Câu hỏi 35: Đối tượng nào sau đây không được quyền hưởng di sản thừa kế?        

a. Người được hưởng di sản theo di chúc có hành vi cản trở người để lại di 

sản lập di chúc.  
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b. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về 
hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người khác không phải là người để lại di 

sản.  

c. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản (trừ 

trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho 

họ hưởng di sản theo di chúc). 

d. Tất cả các đối tượng trên. 

Đáp án: c. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại 

di sản (trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, 

nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc). 

Câu hỏi 36: Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc được hưởng phần di 
sản bằng bao nhiêu nếu được chia theo pháp luật?           

a. Bằng suất của một người thừa kế theo pháp luật.  

b. Hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật; 

c. Một phần hai suất của một người thừa kế theo pháp luật. 

d. Một phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. 

Đáp án: b. Hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật; 

Câu hỏi 37: Cơ quan nào có th&m quyền công nhận kết quả hòa giải thành ở 
cơ sở?   

a. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. 

b. Tòa án nhân dân cấp huyện. 

c. Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

d. Phòng Tư pháp cấp huyện; 

Đáp án: b. Tòa án nhân dân cấp huyện. 

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (07 câu) 

Câu hỏi 38: Hành vi nào dưới đây bị pháp luật đất đai cấm?      

a. Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất 
có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

b. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tới hạn mức đối với hộ gia 

đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai. 

c. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. 

d. Cả 3 hành vi trên. 

Đáp án: c. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. 
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Câu hỏi 39: Hành vi nào dưới đây không bị pháp luật bảo vệ môi trường 
cấm?       

a. Nhập khNu, quá cảnh động vật, thực vật qua kiểm dịch; vi sinh vật trong 

danh mục cho phép. 

b. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương 

pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 

c. Sản xuất, kinh doanh sản phNm gây nguy hại cho con người, sinh vật và 

hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại 
vượt quá quy chuNn kỹ thuật môi trường. 

d. Cả 3 hành vi trên. 

Đáp án: a. Nhập khNu, quá cảnh động vật, thực vật qua kiểm dịch; vi sinh 

vật trong danh mục cho phép. 

Câu hỏi 40: Người sử dụng đất có quyền nào dưới đây?        

a. Được sở hữu đất. 

b. Được tự do sử dụng đất theo ý thích của cá nhân. 

c. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. 

d. Được tự do sở hữu vật được tìm thấy trong lòng đất. 

Đáp án: c. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. 

Câu hỏi 41: Người sử dụng đất có nghĩa vụ nào dưới đây?           

a. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. 

b. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi 

ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. 

c. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử 

dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng 

trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

d. Cả 03 nghĩa vụ nêu trên. 

Đáp án: d. Cả 3 nghĩa vụ nêu trên. 

Câu hỏi 42: Nội dung nào sau đây thuộc chính sách của Nhà nước trong hòa 
giải tranh chấp đất đai?         

  a. Các bên tranh chấp đất đai yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải hoặc 

giải quyết thông qua hòa giải ở Tòa án nơi có đất tranh chấp. 

b. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải 
quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. 
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c. Tranh chấp đất đai chỉ được giải quyết thông qua hòa giải ở Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

d. Cả 3 phương án trên. 

Đáp án: b. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải 

hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. 

Câu hỏi 43: Các hành vi nào không bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng?         

a. Xây dựng công trình đúng quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng được 

cấp. 

b. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an 

ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng. 

c. Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được 

quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, 

khu vực sử dụng chung. 

d. Cả 3 hành vi trên. 

Đáp án: a. Xây dựng công trình đúng quy hoạch xây dựng, giấy phép xây 

dựng được cấp. 

Câu hỏi 44: Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở?            

a. Cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy 

quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng ý. 

b. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các 

phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý 

thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung 

cư. 

c. Sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, 

kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an 

toàn xã hội, sinh hoạt của khu dân cư mà không tuân thủ các quy định của luật về 
điều kiện kinh doanh. 

d. Cả 3 hành vi trên. 

Đáp án: d. Cả 3 hành vi trên. 

V. LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẲNG GIỚI, 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (16 câu) 

Câu hỏi 45: Pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định hành vi nào dưới đây 
bị cấm? 

a. Kết hôn giữa người đã từng là anh chồng với em dâu, anh rể với em vợ. 

b. Kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi bốn đời. 
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c. Kết hôn giữa người cùng nhóm máu. 

d. Yêu sách của cải trong kết hôn. 

Đáp án: d. Yêu sách của cải trong kết hôn. 

Câu hỏi 46: Pháp luật về người khuyết tật quy định gia đình có trách nhiệm gì 
đối với người khuyết tật?           

a. Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật. 

b. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của mình. 

c. Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề 
liên quan đến cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình. 

d.  Cả 03 trách nhiệm trên. 

Đáp án: d.  Cả 3 trách nhiệm trên. 

Câu hỏi 47: Nội dung nào sau đây thuộc quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi?     

a. Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau. 

b. Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức 

khoẻ. 

c. Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở 

nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi 

ro bất khả kháng khác. 

d. Cả 3 quyền và nghĩa vụ trên. 

Đáp án: d. Cả 3 quyền và nghĩa vụ trên. 

Câu hỏi 48. Pháp luật về bình đẳng giới quy định hành vi nào dưới đây bị cấm?            

a. Bạo lực trên cơ sở giới. 

b. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới. 

c. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức. 

d. Cả 03 hành vi trên. 

Đáp án: d. Cả 3 hành vi trên. 

Câu hỏi 49: Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình quy định hành vi nào 
dưới đây là hành vi bạo lực gia đình?           

a. Cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của của vợ, chồng đã ly hôn. 

b. Kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ 

thuộc về tài chính. 
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c. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà 

và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; 

d. Cả 03 hành vi trên. 

Đáp án: d. Cả 3 hành vi trên. 

Câu hỏi 50: Nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc hòa giải mâu 
thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình?           

a. Kịp thời, chủ động, kiên trì. 

b. Khách quan, công minh, có lý, có tình. 

c. Giữ bí mật thông tin đời tư của các bên. 

d. Hòa giải mọi mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình kể cả khi 

vụ việc thuộc tội phạm hình sự và người bị hại yêu cầu không xử lý theo quy định 

của pháp luật hình sự. 

Đáp án: d. Hòa giải mọi mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia 

đình kể cả khi vụ việc thuộc tội phạm hình sự và người bị hại yêu cầu không xử lý 

theo quy định của pháp luật hình sự. 

Câu hỏi 51: Pháp luật hôn nhân và gia đình quy định về độ tuổi kết hôn như 
thế nào?     

a. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. 

b. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

c. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. 

d. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Đáp án: d. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu hỏi 52: Cơ quan nào có th&m quyền đăng ký kết hôn giữa người Việt 
Nam ở trong nước với nhau?        

a. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi sinh sống của một trong hai bên kết hôn. 

b. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên kết hôn. 

c. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. 

d. Cả 3 phương án trên. 

Đáp án: c. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên kết 
hôn. 

Câu hỏi 53: Tài sản nào là tài sản riêng của vợ chồng?    

a. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn thông qua giao 

dịch bằng tài sản riêng của vợ, chồng. 
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b. Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. 

c. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài 

sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

d. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn mà không phải 
do vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng. 

Đáp án: a. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn thông 

qua giao dịch bằng tài sản riêng của vợ, chồng. 

Câu hỏi 54: Pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định tài sản nào là tài sản 
chung của vợ, chồng?           

a. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; 

tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định của pháp luật. 

b. Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. 

c. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng. 

d. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn. 

Đáp án: b. Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. 

Câu hỏi 55: Pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định trường hợp nào 
người chồng không được yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn?             

a. Lãnh đạo cơ quan, tổ chức nơi người chồng đang công tác không đồng ý 

vì sợ ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức đó. 

b. Không thống nhất được việc nuôi con, cấp dưỡng cho con và phân chia tài 

sản chung của hai vợ chồng. 

c. Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

d. Người vợ không đồng ý ly hôn và bố mẹ cả hai bên cũng không đồng ý. 

Đáp án: c. Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi. 

Câu hỏi 56: Pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định Tòa án xem xét giải 
quyết cho ly hôn theo yêu cầu của một bên trong trường hợp nào?            

a. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích 

yêu cầu ly hôn. 

b. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành, 

nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm 
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trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm 

trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. 

c. Có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác khi một bên vợ, 

chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 

được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ 

của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của 

họ. 

d. Khi thuộc một trong ba trường hợp trên. 

Đáp án: d. Khi thuộc một trong ba trường hợp trên. 

Câu hỏi 57: Nghĩa vụ cấp dưỡng không được thực hiện giữa những người nào 
dưới đây?           

a. Giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau. 

b. Giữa bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng 

c. Giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và 

cháu ruột. 

d. Giữa vợ và chồng khi ly hôn mà bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp 

dưỡng có lý do chính đáng.  

Đáp án: b. Giữa bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng 

Câu hỏi 58: Nội dung nào dưới đây là nội dung bình đẳng giới trong gia đình?     

a. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình 

đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn 

lực trong gia đình. 

b. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã 

hội. 

c. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. 

d. Tất cả các nội dung trên. 

Đáp án: a. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản 

chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định 

các nguồn lực trong gia đình. 

Câu hỏi 59: Hành vi nào sau đây là hành vi phạm tội hành hạ người khác?       

a. Đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình mà những người đó 

không phải là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng 

mình. 

c. Đối xử tàn ác người trước đây có công nuôi dưỡng mình nhưng nay già 

yếu, tàn tật, hoàn toàn phụ thuộc mình. 
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b. Làm nhục ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu của mình. 

d. Tất cả các hành vi trên. 

Đáp án: a. Đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình mà những 

người đó không phải là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công 

nuôi dưỡng mình. 

Câu hỏi 60: Hành vi nào sau đây là hành vi phạm tội vi phạm chế độ một vợ, 
một chồng?           

a. Chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là người đó đang có 

vợ, có chồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.  

b. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi mình là người 

đang có chồng, có vợ, làm cho quan hệ hôn nhân của mình dẫn đến ly hôn.  

c. Đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, đã bị 
xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm.  

d. Tất cả hành vi trên. 

Đáp án: d. Tất cả hành vi trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


