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Căn cứ pháp lý: 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

2. Luật Giáo dục  

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tại quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên  

4. Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

5. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

 

Câu hỏi 1. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14  được Quốc 

hội thông qua khi nào? 

a) Ngày 20/11/2018. 

b) Ngày 01/01/2019. 

c) Ngày 20/11/2017. 

d) Ngày 01/01/2018 

Đáp án: a 

Câu hỏi 2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14  có hiệu lực 

thi hành từ thời điểm nào? 

a) Từ ngày 20/11/2018. 

b) Từ ngày 01/01/2019. 

c) Từ ngày 01/7/2019. 

d) Ngày 01/01/2018 

Đáp án: c 

Câu hỏi 3. Những hành vi nào dưới đây 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) Tất cả các phương án trên  

Đáp án: d 

Câu hỏi 4. Trách nhiệm phòng chống tham nhũng thuộc chủ thể nào sau 

đây? 

a) Đảng, Nhà nước. 

b) Toàn xã hội. 

c) Công dân.  

d) Tất cả các phương án trên.  

Đáp án: d 

Câu hỏi 5. Công dân tham gia phát hiện tham nhũng bằng cách nào? 

a) Qua Ban thanh tra nhân dân. 

b) Qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng. 

c) Tự mình. 

d) Tất cả các phương án trên.  

Đáp án : d 

 Câu hỏi 6. Tham nhũng có những đặc trưng cơ bản nào? 

a) Người tham nhũng phải là người có chức vụ, quyền hạn.  

b) Hành vi tham nhũng phải gắn với chức vụ, quyền hạn. 

c) Mục đích tham nhũng là vụ lợi. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

 Câu hỏi 7. Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới phải 

tiến hành như thế nào? 

a) Phòng ngừa là cơ bản, lâu dài, kết hợp với tiên quyết phát hiện, xử lý tham 

nhũng.  

b) Chỉ tập trung vào xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng. 

c) Chỉ cần thực hiện các giải pháp phòng ngừa. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 



Câu hỏi 8. Nội dung phòng, chống tham nhũng chính thức đưa vào 

chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng từ khi nào? 

a) Năm học 2010-2011 

b) Năm học 2012-2013 

c) Năm học 2013-2014 

d) Năm học 2014-2015 

Đáp án: c 

Câu hỏi 9. Những hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham 

nhũng? 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 

lợi. 

b) Làm đúng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ . 

c) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

d) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

Đáp án: b 

Câu hỏi 10. Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng? 

a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

c) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn. 

d) Tất cả các phương án trên  

Đáp án : d 

Câu hỏi 11. Hành vi nào sau đây là không phải là hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng? 

a) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham nhũng và xử lý báo 

cáo về hành vi tham nhũng. 

b) Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, 

giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

c) Gây rối trong giờ học. 



d) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy 

định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Đáp án : c 

Câu hỏi 12. Hành vi nào sau đây của học sinh là hành vi tham nhũng? 

 a) Đưa tiền cho giáo viên để được quay bài. 

b) Đưa tiền cho giáo viên để được nâng điểm. 

c) Đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn (giáo viên, hiệu trưởng, cán bộ 

làm công tác giáo dục, đào tạo) để làm sai lệch kết quả thi. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

Câu hỏi 13. Câu nào sau đây là câu nói đúng? 

a) Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. 

b) Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền 

hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

c) Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

Câu hỏi 14. Những người nào sau đây là người có chức vụ, quyền hạn? 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, 

hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 

b) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  Người giữ chức danh, 

chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức. 

c) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn 

trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

Câu hỏi 15. Những người nào sau đây là người không có chức vụ, quyền 

hạn ? 



a) Hiệu trưởng, hiệu phó. 

b) Học sinh. 

c) Giáo viên. 

d) Công chức. 

Đáp án: b 

Câu hỏi 16 . Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc 

ứng xử như thế nào? 

a) Bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được 

làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách 

nhiệm, đạo đức công vụ. 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 

lợi. 

c) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục 

lợi. 

Đáp án: a 

Câu hỏi 17. Học sinh không có quyền nào dưới đây ? 

a) Quyền phát hiện hành vi tham nhũng; quyền phản ánh hành vi tham nhũng. 

b) Quyền đòi hỏi tiền, lợi ích vật chất khi phản ánh hành vi tham nhũng. 

c) Quyền tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng. 

d) Quyền được bảo vệ, được khen thưởng theo quy định khi phát hiện, phản 

ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng. 

Đáp án: b 

Câu hỏi 18. Học sinh có nghĩa vụ gì trong trong phòng, chống tham 

nhũng? 

a) Hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, 

chống tham nhũng. 

b) Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống lành 

mạnh. 

c) Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

d) Tất cả các phương án trên  

Đáp án: a 



Câu hỏi 19. Nội dung phòng, chống tham nhũng đã đưa vào cấp học nào 

ở nước ta? 

a) Trung học phổ thông. 

b) Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. 

c) Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và lực lượng 

vũ trang. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

 Câu hỏi 20. Hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm? 

a) Các hành vi tham nhũng. 

b) Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, 

tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

c) Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông 

tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác;  Bao 

che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý 

tham nhũng. 

d) Tất cả các hành vi trên.  

Đáp án: d 

Câu hỏi 21. Cơ quan nào sau đây là cơ quan không có đơn vị chuyên trách 

về phòng, chống tham nhũng? 

a) Tòa án nhân dân tối cao 

b) Thanh tra Chính phủ 

c) Bộ Công an 

d) Viện kiểm sát nhân dân 

 Đáp án: a 

Câu hỏi 22. Giáo viên không có nhiệm vụ nào sau đây? 

a) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và 

điều lệ nhà trường. 

b) Nâng điểm đánh giá sai kết quả học tập của học sinh. 

c) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của 

người học. 

b) Đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của 

người học. 



Đáp án : b 

Câu hỏi 23. Giáo viên không được thực hiện hành vi nào sau đây ? 

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học. 

b) Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn 

luyện của người học. 

c) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 

d) Tất cả các phương án trên.  

Đáp án: d 

Câu hỏi 24. Hành vi nào sau đây của học sinh cần phải bị lên án?  

a) Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo 

dục của nhà trường. 

b) Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục 

khác. 

c) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân 

viên của cơ sở giáo dục và người học khác. 

c) Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều 

lệ nhà trường. 

Đáp án: c 

Câu hỏi 25. Học sinh có nhiệm vụ nào dưới đây? 

a) Chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

b) Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù 

hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực. 

c)  Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 

d) Tất cả các phương án trên. 

 Đáp án: d 

 Câu hỏi 26. Học sinh không được thực hiện hành vi nào sau đây? 

 a) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân 

viên của cơ sở giáo dục và người học khác. 

b) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh. 

 c) Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ 

sở giáo dục và nơi công cộng. 



d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

Câu hỏi 27. Bộ Giáo dục ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy 

định Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) khi nào? 

a) Ngày 12/4/2019. 

b) Ngày 01/01/2019. 

c) Ngày 20/12/2018. 

d) Ngày 19/5/2019 

Đáp án: a 
 

Câu hỏi 28. Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục được ban hành nhằm 

mục đích nào sau đây? 

 a) Điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn 

mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn 

hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục. 

b) Ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo 

dục trong cơ sở giáo dục. 

c) Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: c 

Câu hỏi 29. Học sinh không nên thực hiện hành vi nào sau đây? 

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của 

công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học. 

b) Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người 

khác. 

c) Sử dụng trang phục gây phản cảm; hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất 

cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội 

d) Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục 

Đáp án: c 

Câu hỏi 30. Học sinh cần phải thực hiện quy tắc ứng xử nào sau đây? 

a) Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những 

thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. 



b) Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe 

dọa, bạo lực với người khác. 

c) Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người 

khác và uy tín của tập thể. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

Câu hỏi 31. Giáo viên nên ứng xử với học sinh bằng cách nào sau đây? 

a) Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng 

và hoàn cảnh. 

b) Mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương;Tôn trọng sự khác biệt, đối 

xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. 

c) Tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; 

Không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc 

che giấu các hành vi vi phạm của người học. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 

 

Câu hỏi 32. Học sinh không nên ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên bằng cách nào sau đây? 

a) Kính trọng. 

b) Lễ phép. 

c) Trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. 

d)  Bịa đặt thông tin; xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực. 

Đáp án: d 

 

Câu hỏi 33. Học sinh nên ứng xử với bạn và người học khác bằng cách 

nào sau đây? 

a) Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng 

sự khác biệt. 

b) Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; Không bịa 

đặt, lôi kéo.  

c) Không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân 

phẩm người học khác. 

d) Tất cả các phương án trên  

Đáp án: d 



Câu hỏi 34. Học sinh không nên ứng xử với cha mẹ và người thân bằng 

cách nào sau đây? 

a) Kính trọng, lễ phép. 

b) Đòi hỏi. 

c) Trung thực. 

d) Yêu thương. 

Đáp án: b 

 

Câu hỏi 35. Tại nơi công cộng, em nên thực hiện những quy tắc nào sau 

đây? 

a) Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi 

công cộng. 

b) Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực. 

c) Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án : d 

Câu hỏi 36. Tại nơi công cộng, em không nên thực hiện những hành vi 

nào sau đây? 

a) Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người 

già, trẻ em. 

b) Nói to, gây ồn ào, mất trật tự. 

c) Đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu thế; phê phán hành vi sai trái. 

d) Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Đáp án : b 

Câu hỏi 37. Tại nơi công cộng,  em không nên thực hiện những hành vi 

nào sau đây? 

a) Vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

b)  Nói to, gây ồn ào, mất trật tự; Nói tục, chửi bậy; xúc phạm nhân 

phẩm, danh dự người khác. 

c)  Kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực.   

d) Tất cả các phương án trên.  



Đáp án: d 

Câu hỏi 38. Tại nơi công cộng,  em không nên thực hiện những hành vi 

nào sau đây? 

a) Hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện. 

b) Xả rác thải, chất thải trái nơi quy định. 

c)  Phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan. 

d) Tất cả các phương án trên 

Đáp án: d 

Câu hỏi 39. Tại nơi công cộng,  em nên thực hiện những hành vi nào sau 

đây? 

a) Tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục 

đích cá nhân, không đúng quy định. 

b) Xả rác thải, chất thải đúng nơi quy định 

c) Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng. 

d) Sử dụng vũ khí, chất gây nổ trái phép. 

Đáp án: b 

Câu hỏi 40. Những người nào sau đây có hành vi tham nhũng sẽ bị xử lý? 

a) Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều 

phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã 

nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. 

b) Chỉ những người đang giữ vị trí công tác có hành vi tham nhũng mới bị xử 

lý. 

c) Chỉ những người nghỉ hưu có hành vi tham nhũng mới bị xử lý. 

d) Chỉ những người thôi việc có hành vi tham nhũng mới bị xử lý. 

Đáp án: a 

Câu hỏi 41. Những người nào sau đây đã thực hiện hành vi tham nhũng 

được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình 

phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật? 

a) Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác. 

b) Người có hành vi tham nhũng đã tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm 

quyền, góp phần hạn chế thiệt hại.  

c) Người có hành vi tham nhũng tự giác nộp lại tài sản tham nhũng. 

d) Tất cả các phương án trên. 



Đáp án: d 

  Câu hỏi 42. Trong các tội sau đây, tội nào không phải là tội phạm tham 

nhũng? 

a) Tội tham ô tài sản. 

b) Tội nhận hối lộ. 

c) Tội trộm cắp. 

d) Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Đáp án c 

Câu hỏi 43. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào không phải là hành 

vi tham nhũng? 

a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe đối với người khác. 

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

c)  Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục 

lợi. 

 Đáp án: a 

Câu hỏi 44. Tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội tham ô tài sản thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật 

về hành vi này mà còn vi phạm thì phạt theo mức nào dưới đây ? 

a) Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

b) Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản 

c) Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

d) Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

Đáp án: b 

Câu hỏi 45. Tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội tham ô tài sản thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá 1.000.000.000 đồng 

trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên thì bị phạt theo 

mức nào dưới đây? 

a) Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 



b) Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và người phạm tội còn bị 

cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc 

toàn bộ tài sản. 

c) Tử hình và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 

năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

d) Bị phạt từ 7 năm đến 15 năm. 

Đáp án: b 

 

Câu hỏi 46. Tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội nhận hối lộ thì trong trường hợp nào sau đây người nào 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận 

bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ 

chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của 

người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm? 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng  

b) Dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm  

c) Lợi ích phi vật chất. 

d) Tất cả các phương án trên  

Đáp án:d 

Câu hỏi 47. Tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội nhận hối lộ thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận của hối lộ là tiền, tài sản hoặc 

lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên cho chính bản thân 

người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc 

vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì phạt theo mức nào sau 

đây? 

a) Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

b) Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và người phạm tội còn bị 

cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc 

toàn bộ tài sản. 



c) Tử hình và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 

năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

d) Bị phạt từ 7 năm đến 15 năm. 

Đáp án: b 

Câu hỏi 48. Tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

thì người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt theo mức nào dưới đây? 

a) Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm. 

b) Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

c) Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 

05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

d) Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 

năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng. 

Đáp án: d 

 Câu hỏi 49. Tại Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người 

khác để trục lợi thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua 

trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào dưới đây dưới mọi hình 

thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm 

hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công 

việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 06 năm? 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 

này mà còn vi phạm hoặc lợi ích phi vật chất. 

b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên. 



d) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở 

lên. 

Đáp án: a 

Câu hỏi 50. Tại Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) quy định về tội đưa hối lộ thì người nào trực tiếp hay qua trung gian đã 

đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức 

khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không 

làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong trường hợp nào sau đây? 

a) Tiền, tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng 

c) Lợi ích phi vật chất. 

d) Tất cả các phương án trên. 

Đáp án: d 


