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Mã đ隠 thi 001 

 

Câu 81. S穎 d映ng pháp lu壱t là các cá nhân, t鰻 ch泳c s穎 d映ng đúng đ逸n  
A. quy 逢噂c c栄a t壱p th吋.  B. nguyên t逸c c栄a c瓜ng đ欝ng.  
C. các quy隠n c栄a mình.  D. n瓜i quy c栄a nhà tr逢運ng.  

Câu 82. Theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c có hành vi xâm ph衣m các 
quan h羽 lao đ瓜ng, công v映 nhà n逢噂c là vi ph衣m  
 A. k雨 lu壱t. B. truy隠n th嘘ng. C. phong t映c.   D. công 逢噂c.   

Câu 83. Ngh┄a v映 mà các cá nhân, t鰻 ch泳c ph違i gánh ch鵜u h壱u qu違 b医t l嬰i t瑛 hành vi vi ph衣m pháp 
lu壱t c栄a mình là trách nhi羽m 

A. pháp lí.  B. đ衣o đ泳c.  C. xã h瓜i.   D. t壱p th吋.  
Câu 84. Trong cùng m瓜t đi隠u ki羽n, hoàn c違nh khi công dân vi ph衣m pháp lu壱t v噂i tính ch医t và 
m泳c đ瓜 ngang nhau thì ph違i ch鵜u trách nhi羽m pháp lí 
 A. khác nhau. B. chênh l羽ch nhau. C. nh逢 nhau. D. đ嘘i l壱p nhau. 

Câu 85. Theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, m瓜t trong nh英ng nguyên t逸c khi giao k院t h嬰p đ欝ng lao đ瓜ng là  
A. 栄y quy隠n.  B. đ衣i di羽n.  C. t詠 nguy羽n.   D. đ鵜nh h逢噂ng.  

Câu 86. Vi羽c khám xét ch厩 荏 c栄a ng逢運i nào đó không đ逢嬰c ti院n hành tùy ti羽n mà ph違i tuân theo 
đúng trình t詠, th栄 t映c do 

A. pháp lu壱t quy đ鵜nh.  B. cá nhân đ隠 xu医t.  
C. c挨 quan phê duy羽t. D. t壱p th吋 yêu c亥u.  

Câu 87. Theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, th逢 tín, đi羽n tho衣i, đi羽n tín c栄a cá nhân đ逢嬰c   
A. niêm phong và c医t tr英.  B. ph鰻 bi院n r瓜ng rãi và công khai.  
C. b違o đ違m an toàn và bí m壱t.  D. phát hành và l逢u gi英.  

Câu 88. Công dân tham gia qu違n lí nhà n逢噂c và xã h瓜i theo c挨 ch院 “Dân bi院t, dân bàn, dân làm, 
dân ki吋m tra” là th詠c hi羽n dân ch栄 tr詠c ti院p 荏 ph衣m vi  

A. c違 n逢噂c.  B. qu嘘c gia.  C. c挨 s荏.  D. lãnh th鰻.  
Câu 89. Ki隠m ch院 s詠 gia t<ng nhanh dân s嘘 là m瓜t trong nh英ng n瓜i dung c挨 b違n c栄a pháp lu壱t v隠 
phát tri吋n các  

A. l┄nh v詠c xã h瓜i.  B. quy trình h瓜i nh壱p.  
C. k院 ho衣ch truy隠n thông.  D. nguyên t逸c 泳ng x穎.  

Câu 90. Y院u t嘘 có vai trò quan tr丑ng nh医t trong t逢 li羽u lao đ瓜ng là 
A. h羽 th嘘ng bình ch泳a.  B. công c映 s違n xu医t. 
C. k院t c医u h衣 t亥ng. D. ngu欝n l詠c t詠 nhiên. 

Câu 91. Quy lu壱t giá tr鵜 yêu c亥u s違n xu医t và l逢u thông hàng hóa ph違i d詠a trên c挨 s荏 th運i gian lao đ瓜ng 
A. xã h瓜i c亥n thi院t.  B. th逢運ng xuyên bi院n đ瓜ng. 
C. cá th吋 riêng l飲. D. 鰻n đ鵜nh b隠n v英ng. 

Câu 92. C亥u là kh嘘i l逢嬰ng hàng hóa, d鵜ch v映 mà ng逢運i tiêu dùng c亥n mua trong m瓜t th運i kì nh医t 
đ鵜nh t逢挨ng 泳ng v噂i  

A. chi院n l逢嬰c và k院 ho衣ch phát tri吋n.  B. nhu c亥u và m映c tiêu cá bi羽t. 
C. giá c違 và thu nh壱p xác đ鵜nh. D. s荏 thích và kh違 n<ng lao đ瓜ng. 

Câu 93. Vi ph衣m hành chính là hành vi vi ph衣m pháp lu壱t có m泳c đ瓜 nguy hi吋m cho xã h瓜i th医p 
h挨n t瓜i ph衣m, xâm ph衣m t噂i các  

A. quy ch院 đ挨n v鵜 s違n xu医t.  B. quy t逸c qu違n lí nhà n逢噂c.  
C. quy chu育n s穎 d映ng chuyên gia.  D. quy 逢噂c trong các doanh nghi羽p.  
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Câu 94. Công dân đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t đ逢嬰c t詠 do tìm ki院m vi羽c làm phù h嬰p 
v噂i kh違 n<ng c栄a mình là th詠c hi羽n quy隠n 

A. phân ph嘘i.  B. đ亥u t逢.  C. qu違n lí.  D. lao đ瓜ng.  
Câu 95. Theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, công dân vi ph衣m quy隠n b医t kh違 xâm ph衣m v隠 thân th吋 c栄a 
ng逢運i khác trong tr逢運ng h嬰p ti院n hành vi羽c b逸t gi英 m瓜t ng逢運i nào đó đang 

A. ph衣m t瓜i qu違 tang. B. c逢噂p gi壱t tài s違n. 
C. kh嘘ng ch院 con tin. D. truy lùng t瓜i ph衣m. 

Câu 96. Công dân xâm ph衣m quy隠n đ逢嬰c pháp lu壱t b違o h瓜 v隠 tính m衣ng, s泳c kh臼e c栄a ng逢運i khác 
khi th詠c hi羽n hành vi nào d逢噂i đây?  

A. B逸t đ嘘i t逢嬰ng b鵜 truy nã. B. Tr医n áp b茨ng b衣o l詠c. 
C. Ai隠u tra t瓜i ph衣m.  D. Theo dõi con tin.  

Câu 97. Khi báo cho c挨 quan có th育m quy隠n bi院t v隠 hành vi vi ph衣m pháp lu壱t c栄a ng逢運i khác là 
công dân đã th詠c hi羽n quy隠n 

A. khi院u n衣i.  B. khi院u ki羽n.  C. t嘘 t映ng.  D. t嘘 cáo.  
Câu 98. Theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, n瓜i dung nào d逢噂i đây không thu瓜c quy隠n đ逢嬰c phát triê旭n 
c栄a công dân?  

A. Tham gia ho衣t đ瓜ng v<n hóa.  B. A<ng kí chuy吋n giao công ngh羽.  
C. B欝i d逢叡ng đ吋 phát tri吋n tài n<ng.  D. Ti院p c壱n thông tin đ衣i chúng.  

Câu 99. S違n ph育m c栄a lao đ瓜ng ch雨 mang hình thái hàng hóa khi nó là đ嘘i t逢嬰ng  
A. mua – bán trên th鵜 tr逢運ng. B. ngoài quá trình l逢u thông. 
C. thu瓜c n隠n s違n xu医t t詠 nhiên.  D. đáp 泳ng nhu c亥u t詠 c医p. 

Câu 100. C衣nh tranh lành m衣nh gi英 vai trò là m瓜t đ瓜ng l詠c kinh t院 c栄a s違n xu医t và 
A. l逢u thông hàng hóa. B. san b茨ng l嬰i nhu壱n. 
C. thúc đ育y đ瓜c quy隠n. D. xóa b臼 giàu - nghèo. 

Câu 101. Ch鵜 M ch栄 đ瓜ng làm th栄 t映c sang tên khi mua l衣i xe ô tô đã qua s穎 d映ng c栄a ng逢運i khác 
là th詠c hi羽n pháp lu壱t theo hình th泳c nào d逢噂i đây?  

A. S穎 d映ng pháp lu壱t.  B. Tuân th栄 quy đ鵜nh.  
C. Thi hành pháp lu壱t.  D. Áp d映ng Ngh鵜 đ鵜nh. 

Câu 102. Bi院t ng逢運i yêu mình là anh A nghi羽n ma túy, ch鵜 B cùng gia đình đã ch栄 đ瓜ng c詠 tuy羽t 
và kiên quy院t ng<n c違n không cho anh A đ院n nhà. Sau nhi隠u l亥n tìm g員p đ隠u b鵜 ng逢運i yêu t瑛 ch嘘i, 
mu嘘n níu kéo tình c違m, anh A đ瓜t nh壱p vào phòng riêng c栄a ch鵜 B đ吋 l衣i lá th逢 có n瓜i dung đe d丑a 
s胤 t詠 sát n院u không c逢噂i đ逢嬰c ch鵜 làm v嬰. Anh A đã vi ph衣m quy隠n nào d逢噂i đây c栄a công dân?  

A. A違m b違o bí m壱t th逢 tín, đi羽n tín.  B. B医t kh違 xâm ph衣m v隠 ch厩 荏.  
C. A違m b違o an toàn tính m衣ng. D. B医t kh違 xâm ph衣m v隠 thân th吋.  

Câu 103. Trong cu瓜c h丑p khu dân c逢 X, bi院t anh A b医t bình v噂i Ủ ki院n áp đ員t c栄a t鰻 tr逢荏ng dân 
ph嘘, anh B ng欝i bên c衣nh khuyên anh A nên th吋 hi羽n chính ki院n cá nhân. Th医y anh A v磯n im l員ng 
vì s嬰 m医t lòng t鰻 tr逢荏ng nên anh B đã đ泳ng lên th鰯ng th逸n phê bình anh A đ欝ng th運i bày t臼 toàn 
b瓜 quan đi吋m c栄a mình. Anh B đã th詠c hi羽n quy隠n nào d逢噂i đây c栄a công dân?  

A. Ki吋m tra, giám sát.  B. Cung c医p thông tin.  
C. Khi院u n衣i, t嘘 cáo.  D. T詠 do ngôn lu壱n.  

Câu 104. T衣i đi吋m b亥u c穎 H瓜i đ欝ng nhân dân các c医p xã X, anh M g嬰i Ủ ch鵜 C b臼 phi院u cho 泳ng   
c穎 viên là ng逢運i thân c栄a mình. Th医y ch鵜 C còn b<n kho<n, anh M nhanh tay g衣ch phi院u b亥u giúp 
ch鵜 r欝i b臼 luôn lá phi院u đó vào hòm phi院u. Anh M đã vi ph衣m nguyên t逸c b亥u c穎 nào d逢噂i đây?  

A. Tr詠c ti院p.  B. Ph鰻 thông.  C. 曳y quy隠n.  D. Gián ti院p.  
Câu 105. Công ty X th逢運ng xuyên m運i chuyên gia t逢 v医n cách l詠a ch丑n th詠c ph育m an toàn cho 
nhân viên là th詠c hi羽n quy隠n đ逢嬰c phát tri吋n c栄a công dân 荏 n瓜i dung nào d逢噂i đây?  

A. T詠 do phát tri吋n tài n<ng.  B. Qu違ng bá ch医t l逢嬰ng s違n ph育m.  
C. S穎 d映ng d鵜ch v映 truy隠n thông.  D. A逢嬰c ch<m sóc s泳c kh臼e.  
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Câu 106. Trong hai n<m g亥n đây, ch鵜 D đã tích l┡y đ逢嬰c ba tr<m gam vàng và n<m nghìn đô la M┄ 
v噂i d詠 đ鵜nh m逢運i n<m sau cho con gái đi du h丑c. Tính đ院n th運i đi吋m này, ch鵜 D đã v壱n d映ng ch泳c 
n<ng nào d逢噂i đây c栄a ti隠n t羽? 

A. Ph逢挨ng ti羽n c医t tr英.  B. Quy trình quy院t toán.  
C. Ti隠n t羽 th院 gi噂i.  D. Hình th泳c l逢u thông. 

Câu 107. M員c dù giá thu mua tôm sú trên th鵜 tr逢運ng đang đ欝ng lo衣t gi違m m衣nh nh逢ng vì m噂i 
đ亥u t逢 h羽 th嘘ng l丑c n逢噂c đ逸t ti隠n nên v嬰 ch欝ng anh A v磯n ti院p t映c duy trì ho衣t đ瓜ng này. Khi 
quy院t đ鵜nh thuê ng逢運i làm đ吋 m荏 r瓜ng di羽n tích nuôi tôm sú ngh┄a là v嬰 ch欝ng anh A v壱n d映ng 
ch逢a phù h嬰p tác đ瓜ng nào d逢噂i đây c栄a quy lu壱t giá tr鵜?  

A. Ai隠u ti院t s違n xu医t, l逢u thông hàng hóa. B. Hoàn thi羽n ki院n trúc th逢嬰ng t亥ng. 
C. S穎 d映ng t嘘i đa ngu欝n nhân l詠c. D. B違o l逢u quan đi吋m kinh doanh. 

Câu 108. Ch鵜 B giám đ嘘c doanh nghi羽p X quy院t đ鵜nh cho toàn th吋 nhân viên d逢噂i quy隠n đi du l鵜ch 
n逢噂c ngoài khi nh壱n th医y các công ty l英 hành đ欝ng lo衣t gi違m giá. Ch鵜 B đã v壱n d映ng n瓜i dung nào 
d逢噂i đây c栄a quan h羽 cung – c亥u?  

A. Giá c違 gi違m thì c亥u t<ng.  B. Giá c違 t<ng thì c亥u gi違m.  
C. Giá c違 đ瓜c l壱p v噂i c亥u.  D. Giá c違 ngang b茨ng giá tr鵜.  

Câu 109. Sau khi nh壱n n<m tr<m tri羽u đ欝ng ti隠n đ員t hàng c栄a ch鵜 A và ch鵜 B, v噂i mong mu嘘n 
chi院m đo衣t s嘘 ti隠n trên, ch鵜 N nói v噂i ch欝ng đó là ti隠n trúng x鰻 s嘘 r欝i hai v嬰 ch欝ng v隠 quê mua 
đ医t làm trang tr衣i. Quá h衣n giao hàng đã lâu, tìm g員p ch鵜 N nhi隠u l亥n không đ逢嬰c, ch鵜 A và ch鵜 B 
đã đ院n nhà d丑a n衣t, đ壱p phá đ欝 đ衣c và hành hung gây th逢挨ng tích cho con ch鵜 N. Trong lúc m丑i 
ng逢運i t壱p trung c医p c泳u cháu bé, ch鵜 A và ch鵜 B l医y xe máy Honda SH c栄a ch鵜 N đ吋 si院t n嬰. 
Nh英ng ai d逢噂i đây đã vi ph衣m pháp lu壱t hình s詠?  

A. Ch鵜 A và ch鵜 B.  B. V嬰 ch欝ng ch鵜 N, ch鵜 A và ch鵜 B.  
C. Ch鵜 N, ch鵜 A và ch鵜 B.  D. Ch鵜 A, ch鵜 B và ch欝ng ch鵜 N.  

Câu 110. Phát hi羽n ông B làm con d医u gi違 c栄a m瓜t c挨 quan hành chính Nhà n逢噂c theo đ挨n đ員t 
hàng c栄a ông H, sau khi cùng bàn b衣c, anh K và anh M liên t映c nh逸n tin yêu c亥u ông B ph違i n瓜p 
cho hai anh m逢運i tri羽u đ欝ng. Lo s嬰 n院u không đ逢a ti隠n s胤 b鵜 anh K và anh M t嘘 cáo, ông B bu瓜c 
ph違i đ欝ng Ủ và h姻n g員p hai anh t衣i quán cafe X đ吋 giao ti隠n. Trên đ逢運ng đ院n đi吋m h姻n, anh K và 
anh M b鵜 công an b逸t vì tr逢噂c đó v嬰 anh M đã k鵜p th運i phát hi羽n và báo v噂i c挨 quan ch泳c n<ng v隠 
vi羽c này. Nh英ng ai d逢噂i đây ph違i ch鵜u trách nhi羽m pháp lí?  

A. Anh K và anh M.  B. Ông H, ông B, anh K và anh M.  
C. Ông H và ông B. D. Ông H, ông B, anh K và v嬰 ch欝ng anh M.  

Câu 111: Ông A r栄 ông B cùng đ瓜t nh壱p vào ti羽m vàng X đ吋 <n tr瓜m, phát hi羽n có ng逢運i đang ng栄, 
ông B ho違ng s嬰 b臼 đi. Sau khi l医y h院t vàng hi羽n có trong ti羽m X, ông A k吋 l衣i toàn b瓜 s詠 vi羽c v噂i 
ng逢運i b衣n thân là ông T và nh運 ông c医t gi英 h瓜 s嘘 vàng đó nh逢ng đã b鵜 ông T t瑛 ch嘘i. Ba tháng sau, khi 
s穎a nhà, con trai ông A phát hi羽n có khá nhi隠u vàng đ逢嬰c chôn d逢噂i phòng ng栄 c栄a b嘘 nên đ院n trình 
báo c挨 quan công an thì m丑i vi羽c đ逢嬰c sáng t臼. Nh英ng ai d逢噂i đây ph違i ch鵜u trách nhi羽m pháp lí? 

A. Ông A và ông T.  B. Ông A và ông B.  
C. Ông B và b嘘 con ông A.  D. Ông A, ông B và ông T.  

Câu 112. Anh M ch欝ng ch鵜 X ép bu瓜c v嬰 mình ph違i ngh雨 vi羽c 荏 nhà đ吋 ch<m sóc gia đình dù ch鵜 
không mu嘘n. Cho r茨ng ch鵜 X d詠a d磯m ch欝ng, bà B m姻 ch欝ng ch鵜 khó ch鵜u nên th逢運ng xuyên b鵜a đ員t 
nói x医u con dâu. Th医y con gái ph違i nh壱p vi羽n đi隠u tr鵜 dài ngày vì quá c<ng th鰯ng, bà C m姻 ru瓜t ch鵜 X 
đã bôi nh丑 danh d詠 bà B trên m衣ng xã h瓜i. Nh英ng ai d逢噂i đây vi ph衣m n瓜i dung quy隠n bình đ鰯ng 
trong hôn nhân và gia đình?  

A. Anh M, bà B và bà C.  B. Anh M và bà B.  
C. Anh M và bà C.  D. V嬰 ch欝ng ch鵜 X và bà B.  

Câu 113. Anh A và ch鵜 B cùng n瓜p h欝 s挨 đ<ng kí kinh doanh thu嘘c tân d逢嬰c. Vì đã h泳a giúp đ叡 
ch鵜 B nên anh H lãnh đ衣o c挨 quan ch泳c n<ng yêu c亥u ch鵜 P nhân viên d逢噂i quy隠n h栄y h欝 s挨 c栄a 
anh A. Th医y ch鵜 B đ逢嬰c c医p phép dù thi院u b茨ng chuyên ngành trong khi h欝 s挨 c栄a mình đ栄 đi隠u 
ki羽n v磯n b鵜 lo衣i, anh A đã thuê anh T tung tin đ欝n ch鵜 B th逢運ng xuyên phân ph嘘i hàng không đ違m 
b違o ch医t l逢嬰ng. Nh英ng ai d逢噂i đây vi ph衣m n瓜i dung quy隠n bình đ鰯ng trong kinh doanh? 
 A. Anh H và ch鵜 B.     B. Anh H, ch鵜 P, ch鵜 B và anh T. 
 C. Anh H, ch鵜 B và ch鵜 P.    D. Anh H, anh A và ch鵜 P. 



Trang 4/4 - Mã đ隠 thi 001 

Câu 114. Anh K nghi ng運 gia đình ông B tàng tr英 ma túy nên đã báo v噂i công an xã X. Do v瓜i đi 
công tác, anh T phó công an xã yêu c亥u anh S công an viên và anh C tr逢荏ng thôn đ院n khám xét nhà 
ông B. Vì c嘘 tình ng<n c違n, ông B b鵜 anh S và anh C cùng kh嘘ng ch院 r欝i gi違i ông v隠 giam gi英 t衣i tr映 
s荏 công an xã. Hai ngày sau, khi anh T tr荏 v隠 thì ông B m噂i đ逢嬰c tr違 l衣i t詠 do. Nh英ng ai d逢噂i đây vi 
ph衣m quy隠n b医t kh違 xâm ph衣m v隠 thân th吋 c栄a công dân?   

A. Anh T, anh S và anh K.  B. Anh C, anh T và anh S.  
C. Anh T và anh S.  D. Anh S và anh C.  

Câu 115. Anh T đ員t b嘘n vé xe gi逢運ng n茨m nh逢ng khi lên xe ch雨 còn l衣i hai gi逢運ng tr嘘ng. B泳c xúc, 
anh T đã l<ng nh映c, ch穎i b噂i nhân viên nhà xe và yêu c亥u g員p ch栄 xe đ吋 gi違i quy院t. Th医y anh T b鵜 
anh G lái xe nh鰻 bã k姻o cao su vào m員t, anh M m瓜t hành khách trong xe lên ti院ng can ng<n thì b鵜 
anh N ph映 xe ng逸t l運i r欝i yêu c亥u ra kh臼i xe. Nh英ng ai d逢噂i đây vi ph衣m quy隠n đ逢嬰c pháp lu壱t 
b違o h瓜 v隠 danh d詠, nhân ph育m c栄a công dân?   

A. Anh T, anh G và anh N.  B. Anh T và anh G. 
C. Anh G và anh N. D. Anh T, anh G, anh N và anh M. 

Câu 116: Vì đã đ逢嬰c trao đ鰻i t瑛 tr逢噂c nên trong cu瓜c h丑p c挨 quan X, dù không mu嘘n, anh B v磯n 
ph違i dùng danh ngh┄a cá nhân mình trình bày quan đi吋m c栄a ông A tr逢荏ng phòng nhân s詠 v隠 v医n đ隠 
khen th逢荏ng. Vô tình đ逢嬰c ch鵜 M thông tin v隠 vi羽c này, v嘘n s印n có mâu thu磯n v噂i ông B nên khi anh 
A đang phát bi吋u, anh D đã tìm cách gây r嘘i và ng<n c違n bu瓜c anh A ph違i d瑛ng Ủ ki院n. Nh英ng ai 
d逢噂i đây th詠c hi羽n ch逢a đúng quy隠n t詠 do ngôn lu壱n c栄a công dân?  

A. Ông B và anh A. B. Ông B và anh D.  
C. Ông B, ch鵜 M và anh D.  D. Ông B, anh A và anh D.  

Câu 117. T衣i đi吋m b亥u c穎 X, vô tình th医y ch鵜 C l詠a ch丑n 泳ng c穎 viên là ng逢運i có mâu thu磯n v噂i 
mình, ch鵜 B đã nh運 anh D ng逢運i yêu c栄a ch鵜 C thuy院t ph映c ch鵜 g衣ch tên ng逢運i đó. Phát hi羽n ch鵜 C 
đ逢a phi院u b亥u c栄a mình cho anh D s穎a l衣i, ch鵜 N báo cáo v噂i ông K t鰻 tr逢荏ng t鰻 b亥u c穎. Vì đang vi院t 
h瓜 phi院u b亥u cho c映 P là ng逢運i không bi院t ch英 theo Ủ c栄a c映, l衣i mu嘘n nhanh chóng k院t thúc công 
tác b亥u c穎 nên ông K đã b臼 qua chuy羽n này. Nh英ng ai d逢噂i đây không vi ph衣m nguyên t逸c b臼 phi院u 
kín trong b亥u c穎? 

A. Ch鵜 N, c映 P và ch鵜 C.  B. Ch鵜 N và c映 P.  
C. Ch鵜 N, ông K, c映 P và ch鵜 C.  D. Ch鵜 N, ông K và c映 P.  

Câu 118.  M員c dù ông H có tên trong danh sách h丑p bàn v隠 ph逢挨ng án gi違i phóng m員t b茨ng thôn A 
nh逢ng vì th逢運ng xuyên có Ủ ki院n trái chi隠u nên ch栄 t鵜ch xã đã c嘘 Ủ không g穎i gi医y m運i cho ông. 
Th医y v嬰 có gi医y m運i h丑p và đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh thay m員t cho h瓜i ph映 n英 xã đ隠 xu医t v隠 các kho違n đóng 
góp, ông H càng b泳c xúc nên mu嘘n v嬰 ph違i 荏 nhà. Vì b鵜 ch欝ng đe d丑a s胤 li hôn n院u v嬰 không ch鵜u 
nghe l運i, ch鵜 H bu瓜c lòng ph違i ngh雨 h丑p. Nh英ng ai d逢噂i đây vi ph衣m quy隠n tham gia qu違n lí nhà 
n逢噂c và xã h瓜i c栄a công dân?  

A. V嬰 ch欝ng ông H.  B. Ch栄 t鵜ch xã và v嬰 ch欝ng ông H.  
C. V嬰 ông H và ch栄 t鵜ch xã.  D. Ch栄 t鵜ch xã và ông H.  

Câu 119. Nghi ng運 con gái mình b鵜 anh Q tr医n l瓜t ti隠n, anh T nh運 anh M bí m壱t theo dõi anh Q. Vô 
tình phát hi羽n cháu H con gái anh Q đi m瓜t mình trên đ逢運ng, anh M đã đe d丑a s胤 b逸t gi英 khi院n cháu 
bé ho違ng lo衣n r欝i ng医t x雨u. B泳c xúc, v嬰 anh Q thuê anh K xông vào nhà đ壱p phá đ欝 đ衣c và đánh 
anh M gãy tay. Hành vi c栄a nh英ng ai d逢噂i đây c亥n b鵜 t嘘 cáo?  

A. Anh M, anh K, v嬰 anh Q và anh T.  B. Anh M, anh K và anh T.  
C. Anh M, v嬰 anh Q và anh K. D. Anh M, anh K và v嬰 ch欝ng anh Q.  

Câu 120. A逢嬰c anh T thông tin vi羽c anh P nh運 anh C hoàn thi羽n h欝 s挨 đ吋 đ<ng kỦ b違n quy隠n đ隠 
tài Y, ch鵜 H đã đ隠 ngh鵜 anh T bí m壱t sao chép l衣i toàn b瓜 n瓜i dung đ隠 tài này r欝i cùng mang bán 
cho ch鵜 Q. Sau đó, ch鵜 Q thay đ鰻i tên đ隠 tài, l医y tên mình là tác gi違 r欝i g穎i tham d詠 cu瓜c thi tìm 
ki院m tài n<ng t雨nh X. Nh英ng ai d逢噂i đây vi ph衣m quy隠n sáng t衣o c栄a công dân? 

A. Ch鵜 Q và anh T. B. Ch鵜 H và ch鵜 Q. 
C. Ch鵜 H, ch鵜 Q và anh T. D. Ch鵜 H, ch鵜 Q và anh P. 
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