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(200 câu dành cho học viên nghiên cứu) 

 

Bài 1: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam từ năm nào?  

A- Năm 1850 

B- Năm 1855 

C- Năm 1858 

D- Năm 1859 

Câu 2: Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước cho 

dân tộc từ ngày, tháng, năm nào? 

A- Ngày 01/6/1911  

B- Ngày 05/6/1911 

C- Ngày 07/6/1911  

D- Ngày 08/6/1911 

Câu 3: Qua 15 năm đầu tiên lãnh đạo cách mạng (1930 - 1945), Đảng ta đã lãnh đạo, trải qua các cuộc 

đấu tranh gian khổ, với các cao trào cách mạng lớn nào? 

A- 1930 - 1931  

B- 1936 - 1939 

C- 1939 - 1945  

D- cả A, B và C. 

Câu 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày, tháng, năm nào? 

A- Ngày 01/9/1945  

B- Ngày 03/9/1945 

C- Ngày 02/9/1945  

D- Ngày 04/9/1945  

Câu 5: Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng thành công và nắm chính quyền toàn 

quốc năm Đảng bao nhiêu tuổi? 

A- Đảng mới 15 tuổi  

B- Đảng mới 10 tuổi 

C- Đảng mới 20 tuổi  

D- Đảng mới 25 tuổi 
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Câu 6: Hồ Chí Minh đánh giá về ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

như thế nào? 

A- Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân 

hùng mạnh 

B- Một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam 

C- Một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 7: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành 

được những thắng lợi vẻ vang nào? 

A- Đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam 

B- Chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ở miền Bắc 

C- Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 8: Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta: 

A- Chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất 

nước ta  

B- Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước  

C- Bảo vệ thành quả của CNXH ở miền Bắc, thống nhất đất nước qua bao năm bị chia cắt, mở 

ra thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất đi lên CNXH trên phạm vi cả nước. 

D- Cả A, B và C đều đúng  

Câu 9: Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới toàn diện? 

 A-Đại hội lần thứ V   

B- Đại hội lần thứ VI 

C- Đại hội lần thứ VII    

D- Đại hội lần thứ VIII  

Câu 10: Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm? 

A- 4 bài học   

B- 3 bài học  

C- 6 bài học   

D- 5 bài học  

Câu 11: Cơ sở, nguồn gốc sức mạnh của Đảng ta bắt nguồn từ? 

A- Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

B- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

C- Tinh hoa văn hóa nhân loại 

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 12: Quá trình khai khác thuộc địa của thực dân Pháp ở nướcta đã làm xuất hiện các giai 

cấp, tầng lớp mới nào? 

A- Giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản 
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B- Giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, giai cấp vô sản 

C- Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp địa chủ phong kiến 

D- Giai cấp công nhân, giai cấp nông nhân, giai cấp địa chủ phong kiến 

Câu 13: Quá trình khai thác thuộc địa triệt để của thực dân Pháp ở nước ta đã làm cho xã hội 

Việt Nam biến đổi từ chế độ phong kiến sang chế độ nào? 

A- Chế độ tư bản  

B- Chế độ phong kiến tập quyền  

C- Chế độ Xã hội chủ nghĩa  

D- Chế độ thuộc địa nửa phong kiến  

Câu 14: Quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở nước ta đã làm xuất hiện trong xã 

hội Việt Nam những mâu thuẫn cơ bản nào?  

A- Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với thực dân Pháp xâm lược 

B- Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản  

C- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược; mâu thuẫn giữa 

nhân dân ta, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến tay sai   

D- Cả A và B đều đúng.  

Câu 15: Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta trước khi Đảng ra đời? 

A- Chưa có tổ chức lãnh đạo 

B- Chưa có đường lối đúng đắn 

C- Chưa tập hợp đông đủ lực lượng cách mạng 

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 16: Nhu cầu bức thiết nhất của dân tộc ta đầu thế kỷ XX là gì?  

A- Phát triển nền công nghiệp cơ khí  

B- Xây dựng và phát huy văn hoá dân tộc  

C- Phát triển giai cấp tư sản trong nước để thực hiện giành chính quyền từ tay Thực dân Pháp;  

D- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc 

và thời đại. 

Câu 17: Những vấn đề cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh xác định là gì? 

A- Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.  

B- Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.  

C- Giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, gắn cách mạng dân tộc từng nước 

với phong trào cách mạng trên thế giới. 

D- Cả A, B và C đều đúng.   

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam qua các báo nào sau 

đây?  

A- Người cùng khổ  

B- Nhân đạo  

C- Đời sống công nhân  

D- Cả A, B và C đều đúng.  
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Câu 19: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào năm 

nào?  

A- 1917  

B- 1920  

C- 1924  

D- 1925   

Câu 20: Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện 

tổ chức nào ở nước ta sau đây?   

A- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên  

B- Hội cứu quốc  

C- Hội Chữ thập đỏ  

D- Hội Phụ nữ.   

Câu 21: Năm 1927, tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản?    

A- Bản án chế độ thực dân Pháp  

B- Đường kách mệnh 

C- Nhật ký trong tù  

D- Tuyên ngôn độc lập   

Câu 22: Ai là người chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam? 

A- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  

B- Phan Đình Phùng 

C- Hoàng Hoa Thám 

D- Nguyễn Thái Học 

Câu 23: Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở 

đâu?  

A- Hương Cảng, Trung Quốc   

B- Ma Cao, Trung Quốc   

C- Hà Nội, Việt Nam  

D- Nghệ An, Việt Nam.  

Câu 24: Hội nghị thành lập đảng quyết định hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở nước ta thành một 

chính đảng duy nhất lấy tên là gì? 

A- Đảng Lao động Việt Nam   

B- Đảng Lao động Đông Dương 

C- Đảng Cộng sản Việt Nam  

D- Đảng Cộng sản Đông Dương  

Câu 25: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định:   

A- Đánh đổ thực dân, đế quốc 

B- Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội  

C- Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện 

mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người;  



 5 
 

D- Cả B và C đều đúng. 

Câu 26: Ý nghĩa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945? 

A- Đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân  

B- Lật đổ chế độ phong kiến tay sai thối nát  

C- Đánh đuổi Đế quốc Mỹ 

D- Cả A và B đều đúng  

Câu 27: Nội dung nào sau đây thể hiện bản chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

được ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập?   

A- Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

B- Của giai cấp công nhân 

C- Của giai cấp nông dân 

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 28: Ngay khi vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đối mặt với những 

khó khăn nào? 

A- Giặc đói  

B- Giặc dốt  

C- Giặc ngoại xâm  

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 29: Trong giai đoạn 1945 - 1946, trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta đã kịp thời 

đề ra những chủ trương và quyết sách gì đối phó với các thế lực thù địch?  

A- Chúng ta đã thực hiện sách lược mềm dẻo 

B- Lợi dụng mâu thuẫn, phân hóa chúng 

C- Dành thời gian củng cố lực lượng, chuẩn bị kháng chiến  

D- Cả A, B và C đều đúng  

Câu 30: Phong trào mà Đảng ta đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945?   

A- Xây dựng nếp sống văn hóa mới  

B- Bình dân học vụ  

C- Bài trừ các tệ nạn xã hội  

D- Xóa bỏ văn hóa thực dân nô dịch phản động  

Câu 31: Với đường lối chính trị sáng suốt, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mền dẻo về sách 

lược, Đảng ta đã thu được những kết quả nổi bật gì để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến 

lâu dài chống thực dân Pháp?  

A- Động viên được sức mạnh đoàn kết nhân dân, triệu người như một, vượt qua muôn vàn khó 

khăn, nguy hiểm 

B- Củng cố, giữ vững chính quyền 

C- Giành thắng lợi trong các chiến dịch Việt Bắc, Biên Giới 

D- Cả A và B đều đúng 

Câu 32: Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân đầu tiên ra đời ở Đông Nam Á là nước nào?  

A- Việt Nam Dân chủ cộng hòa 
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B- Trung Quốc  

C- Triều Tiên  

D- Mông Cổ  

Câu 33: Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa 

kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng đã lập nên kỳ tích gì?  

A- Kháng chiến chống thực dân Pháp thành công 

B- Giải phóng miền Bắc 

C- Xây dựng Chủ nghĩa xã hội  

D- Tiếp tục kháng chiến vừa kiến quốc  

Câu 34: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước với tinh thần như thế nào? 

A- Một tấc không đi, một ly không rời  

B- Không chịu cảnh đời nô lệ  

C- Không chịu đói khổ, lầm than  

D- “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “ đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” 

Câu 35: Bằng Chiến dịch nào nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? 

A- Chiến dịch Hồ Chí Minh 

B- Cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1968  

C- Chiến thắng tại Hoài Đức - Bắc Ruộng  

D- Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội và một số tỉnh ở miền Bắc 

Câu 36: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 đã 

khẳng định những nội dung chính, chủ yếu nào đối với con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta?  

A- Quan niệm tổng quát về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

B- Khẳng định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam cho hành động của Đảng 

C- Khẳng định phát triển kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản 

lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa   

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 37: Học tập, nghiên cứu lịch sử và truyền thống của Đảng ta để làm gì?   

A- Tự hào về Đảng  

B- Góp phần giữ vững, kế thừa, phát huy những truyền thống đó  

C- Làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của Đảng ngang tầm thời đại mới  

D- Cả A, B và C đều đúng  

Câu 38: Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và 

vấn đề thuộc địa của V.I Lênin vào tháng năm nào? 

A- Tháng 5/1920   

B- Tháng 6/1920 
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C- Tháng 7/1920   

D- Tháng 8/1920 

Câu 39: Người Việt Nam đầu tiên tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước 

ta, tìm ra con đường đúng đắn giải phóng dân tộc Việt Nam là ai? 

A- Trần Phú   

B- Nguyễn Văn Cừ 

C- Nguyễn Ái Quốc  

D- Hà Huy Tập 

Câu 40: Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các văn kiện nào sau 

đây:  

A- Chánh cương vắn tắt của Đảng  

B- Sách lược vắn tắt của Đảng 

C- Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng   

D- Cả A, B và C đều đúng 

 

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ  

quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 

 

Câu 41: Khái niệm Cương lĩnh là:  

A- Văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp 

cách mạng trong một giai đoạn lịch sử nhất định. 

B- Văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường lối cách mạng trong một giai 

đoạn dài. 

C- Văn kiện cơ bản, chỉ rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng trong một 

giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị. 

D- Văn bản quan trọng nhất của Đảng, là cơ sở lý luận và đường lối cơ bản của Đảng, định hướng cho 

đường lối trong các lĩnh vực. 

Câu 42: Nội dung nào không phải là tính chất của Cương lĩnh? 

A-Cương lĩnh là một bản tuyên ngôn. 

B- Cương lĩnh là một văn bản có tính chiến lược lâu dài. 

C- Cương lĩnh là một nghị quyết đặc biệt mang tính chiến lược. 

D- Cương lĩnh là cơ sở của công tác xây dựng và phát triển đảng. 

Câu 43: Các tính chất của Cương lĩnh? 

A- Là một bản tuyên ngôn; là một lời hiệu triệu;là một văn bản “pháp lý” cao nhất của Đảng;là 

cơ sở của công tác xây dựng và phát triển đảng. 

B- Là một bản tuyên ngôn; là một lời hiệu triệu; là một văn bản “pháp lý” cao nhất của Đảng; là 

một văn bản có tính chiến lược lâu dài; là cơ sở của công tác xây dựng và phát triển đảng. 

C- Là một bản tuyên ngôn; là một văn bản “pháp lý” cao nhất của Đảng; là một văn bản có tính 

chiến lược lâu dài; là cơ sở của công tác xây dựng và phát triển đảng. 
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D- Là một bản tuyên ngôn; là văn kiện cơ bản; là một lời hiệu triệu; là một văn bản “pháp lý” 

cao nhất của Đảng; là một văn bản có tính chiến lược lâu dài; là cơ sở của công tác xây dựng và phát 

triển đảng. 

Câu 44: Điền vào chỗ trống: Theo Lênin, “Cương lĩnh là một bản................., rõ ràng và chính 

xác nói lên tất cả những điều mà đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà đảng đấu tranh” 

A- là một bản tuyên ngôn. 

B- là một bản tuyên ngôn chính trị. 

C- là một văn bản có tính chiến lược lâu dài. 

D- là một bản tuyên ngôn vắn tắt. 

Câu 45:Cương lĩnh là văn bản quan trọng nhất của Đảng, ..............., định hướng cho đường lối 

trong các lĩnh vực. 

A- là cơ sở lý luận và đường lối cơ bản của Đảng. 

B- là một văn bản có tính chiến lược lâu dài. 

C- là văn kiện cơ bản. 

D- là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. 

Câu 46: Mục đích chiến lược của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A- Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản. 

B- Đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập; trong đó đặt vấn đề 

đánh đổ đế quốc giành lại độc lập dân tộc lên hàng đầu. 

C- Giải phóng dân tộc; cải cách ruộng đất triệt để; đẩy mạnh công nghiệp hóa xây dựng cơ sở vật 

chất của chủ nghĩa xã hội. 

D- Cả 3 đáp án trên đều sai. 

Câu 47: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nội dung cơ bản của Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)? 

A- Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm. 

B- Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. 

C- Những định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại. 

D- Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Câu 48: Điền vào chỗ trống:Thắng lợi ....................., tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. 

A- của cách mạng Việt Nam, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

B- của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 

quốc tế. 

C- của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

D- của đất nước, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Câu 49: Những bài học kinh nghiệm lớn Đảng ta rút ra từ thực tiễn phong phú của cách mạng 

Việt nam? 
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A- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, 

do nhân dân và vì nhân dân;sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi 

của cách mạng Việt Nam. 

B- Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân 

tộc, đoàn kết quốc tế.. 

C- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. 

D- Cả 3 đáp án trên đều đúng. 

Câu 50: Điền vào chỗ trống: Trong những bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn cách 

mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc là .......... để thực hiện chủ nghĩa xã hội 

A- điều kiện tiên quyết. 

B- điều kiện duy nhất. 

C- cơ sở bảo đảm vững chắc.                          

D- cơ sở đầu tiên. 

Câu 51: Điền vào chỗ trống: Trong những bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn cách 

mạng Việt Nam: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai 

...................................có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

A- nhiệm vụ quan trọng. 

B- nhiệm vụ chiến lược. 

C- mục tiêu chiến lược.                                   

D- mục tiêu quyết định. 

Câu 52: Điền vào chỗ trống: Trong những bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn cách 

mạng Việt Nam: Chủ nghĩa xã hội là .......... cho độc lập dân tộc  

A- cơ sở quyết định. 

B- cơ sở bảo đảm vững chắc. 

C- cơ sở quan trọng.                                             

D- cơ sở đầu tiên. 

Câu 53: Những vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay?  

A- Giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những dịch bệnh hiểm 

nghèo... 

B- Giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và 

đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo... 

C- Giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những 

dịch bệnh hiểm nghèo... 

 D- Cả 3 đáp án trên đều sai. 

Câu 54: Nội dung nào không phải là một trong các đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã 

hội mà nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng? 

A- Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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B- Do nhân dân làm chủ. 

C- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát 

triển. 

D- Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 

Câu 55: “Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết, và giúp nhau cùng tiến bộ” là đặc trưng 

được xác định trong: 

A- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

B- Cương lĩnh năm 1991. 

C- Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.    

D- Cả 3 đáp án trên đều sai. 

Câu 56: Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 xác định một trong những đặc trưng của 

CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng là:“Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với ........... trên thế 

giới”.  

A- các nước.                          

B- nhân dân tất cả các dân tộc. 

C- các quốc gia.                     

D- các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Câu 57: Điền vào chỗ trống: Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 chỉ rõ: Xây dựng chủ 

nghĩa xã hội là một quá trình cách mạng ........................., đấu tranh phức tạp giữa các cũ và cái 

mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... 

A- lâu dài, toàn diện. 

B- lâu dài, triệt để. 

C- sâu sắc, toàn diện.                         

D- sâu sắc, triệt để. 

Câu 58: Nội dung nào không phải là một trong các phương hướng cơ bản được chỉ ra trong 

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)? 

A- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

B- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ 

tài nguyên, môi trường. 

C- Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 

D- Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Câu 59: Điền vào chỗ trống: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng thành công 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta là “Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây 

dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện......................xã hội”  

A- dân chủ và công bằng                         

B- tiến bộ và công bằng 

C- dân chủ và tiến bộ                              

D- khoa học và tiến bộ 
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Câu 60: Điền vào chỗ trống: “Thực hiện đường lối đối ngoại...........................; chủ động và tích 

cực hội nhập quốc tế” là một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng thành công chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta. 

A- Độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển.                         

B- Độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

C- Độc lập, tự lực, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển.                           

D- Độc lập, tự lực, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Câu 61: Mối quan hệ nào được Đại hội XII của Đảng bổ sung trong Cương lĩnh (bổ sung, phát 

triển năm 2011)? 

A- Giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 

B- Giữa Nhà nước và thị trường. 

C- Giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.                           

D- Giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Câu 62: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng 

Việt Nam” là: 

A- là một bài học kinh nghiệm lớn.                         

B- là một thuận lợi cơ bản. 

C- là một điều kiện quan trọng.                           

D- là một đặc điểm nổi bật. 

Câu 63: Tại Đại hội nào của Đảng yêu cầu sau Đại hội, Trung ương tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

Cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với điều kiện mới? 

 A- Đại hội VIII.  

 B- Đại hội IX.         

 C- Đại hội X.         

 D- Đại hội XI. 

Câu 64: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” được xác định trong Đại 

hội nào của Đàng? 

A- Đại hội IX.  

B- Đại hội X.         

 C- Đại hội XI.         

 D- Đại hội XII. 

Câu 65: Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phát triển kinh tế là: 

A- nhiệm vụ quan trọng. 

B- nhiệm vụ trọng tâm. 

C- nhiệm vụ chủ chốt.                               

D- nhiệm vụ thiết yếu. 

Câu 66:Điền vào chỗ trống: Định hướng phát triển kinh tế trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 

năm 2011) xác định:Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội bằng ..........?. 

A- pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất. 
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B- pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chính sách và lực lượng vật chất. 

C- pháp luật, chiến lược, sách lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất.       

D-pháp luật, chiến lược, sách lược, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất.                           

Câu 67: Điền vào chỗ trống: Trong những bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn cách 

mạng Việt Nam: Sức mạnh của Đảng là ở sự.................. với nhân dân. 

A- gắn bó. 

B- liên kết. 

C- liên kết chặt chẽ.                                             

D- gắn bó mật thiết. 

Câu 68: Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A- Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.                         

B- Tập trung dân chủ. 

C- Tự phê bình và phê bình.                           

 D- Đoàn kết và thống nhất trong Đảng. 

Câu 69: Cương lĩnh chính trị có bao nhiêu tính chất cơ bản? 

A- 5 tính chất cơ bản 

B- 4 tính chất cơ bản 

C- 3 tính chất cơ bản 

D- 6 tính chất cơ bản 

Câu 70: Điền vào chỗ trống: Cương lĩnh (Bổ sung phát triển năm 2011) xác định: Con người là.......... của 

chiến lược phát triển, đồng thời là........... phát triển. 

A- trung tâm, chủ thể.                                        

B- động lực, chủ thể. 

C- đối tượng, chủ thể.                                          

D- nguồn  lực, chủ thể. 

Câu 71: Dưới ánh sáng của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta, nhân dân ta đã: 

A- Thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám (1945) vĩ đại;  

B- Đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,  

C- Đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 72: "Chính cương Đảng Lao động Việt Nam" được thông qua tại Đại hội nào? 

A- Đại hội thành lập Đảng năm 1930 

B- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) 

C- Đại hội III của Đảng (9/1960) 

D- Đại hội IV của Đảng (12/1976) 

Đáp án: B  

Câu 73:Tư tưởng nổi bật của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là gì? 

A- Chống đế quốc, chống phong kiến,  

B- Thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ để tiến lên làm cách mạng XHCN; 

C- Là ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của dân tộc ta 
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D- Cả A và B đều đúng. 

Câu 74: Điền vào chỗ trống: Cương lĩnh (Bổ sung phát triển năm 2011) xác định: Xây dựng một 

cộng xã hội văn minh, trong số các giai cấp, tầng lớp dân cư.......... về nghĩa vụ và quyền lợi. 

A- đoàn kết, bình đẳng.                                      

B- bình đẳng. 

C- công bằng, bình đẳng.                                    

D- tôn trọng, bình đẳng. 

Câu 75:Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có mấy đặc trưng? 

A- 6 đặc trưng 

B- 7 đặc trưng 

C- 8 đặc trưng 

D- 9 đặc trưng 

Câu 76: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung phát triển 

năm 2011) được Đại hội nào của đảng ta thông qua? 

A- Đại hội XI 

B- Đại hội X 

C- Đại hội IX 

D- Đại hội VIII 

Câu 77: Tại sao Đảng ta thông qua Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011? 

A- Sau 20 năm kể từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời, tình hình trong nước và thế giới đã có 

những biến đổi sâu sắc; 

B- Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, quá trình toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; 

C- Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và được nhiều nước công nhận là nền kinh tế thị 

trường; giao lưu văn hóa, xã hội diễn ra mạnh mẽ.... 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 78: Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định những thắng lợi vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam là: 

A-Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 

đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; 

B- Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; 

C- Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 79: Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung 

và phát triển năm 2011, Đảng đã rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm ? 

A- 5 bài học kinh nghiệm; 

B- 4 bài học kinh nghiệm; 

C- 3 bài học kinh nghiệm; 

D- 6 bài học kinh nghiệm; 
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Câu 80: Những thời cơ, thuận lợi đối với nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội? 

A- Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

 B- Dân tộc ta anh hùng; nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, đoàn kết và nhân ái; tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng; 

C- Chúng ta đã xây dựng được những cơ sở vật chất - kỹ thuật rất quan trọng; cách mạng khoa 

học và công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. 

D- Cả A, B và C đều đúng.  

 

Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 

 
Câu 81: Điều lệ Đảng là:  

A- Cương lĩnh của Đảng vạch ra con đường xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

 B- Văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc 

về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng 

viên và của tổ chức đảng các cấp. 

C- Văn kiện cơ bản của Đảng, chỉ rõ mục tiêu đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng 

trong một giai đoạn lịch sử nhất định. 

D- Hệ thống lý luận làm cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ 

vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

Câu 82: Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm: 

 A- Thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các lực lượng xã 

hội phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

 B- Chỉ rõ mục tiêu đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng trong một giai đoạn lịch sử 

nhất định. 

C- Vạch ra con đường xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

D- Thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng. 

Câu 83: Điều lệ Đảng được thông qua và ban hành bởi: 

A- Bộ Chính trị. 

B- Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

C- Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. 

D- Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. 

Câu 84: Đối tượng phải chấp hành Điều lệ Đảng là:  

A- Mọi tổ chức đảng và đảng viên. 

B- Mọi tổ chức đảng và đảng viên trừ tổ chức đảng và đảng viên ngoài nước. 

C- Tất cả các chi, đảng bộ cấp cơ sở và đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức đảng cấp cơ sở. 

D- Tất cả các chi bộ cấp trực thuộc cơ sở và đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức đảng cấp trực 

thuộc cơ sở. 

Câu 85: Về hình thức, Điều lệ Đảng có những đặc điểm gì? 

A- Ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu cùng một nghĩa. 
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 B- Được chia thành các phần, chương, điều, điểm để thi hành thống nhất. 

C- Có một số vấn đề cụ thể không đưa vào Điều lệ Đảng. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 86: Giá trị và hiệu lực thi hành của Điều lệ Đảng có trong phạm vi nào? 

 A- Trong toàn quốc. 

 B- Trong toàn xã hội. 

C- Trong toàn Đảng. 

D- Trong toàn thể đảng viên thuộc giai cấp công - nông, giai cấp tiên tiến nhất của cách mạng 

Việt Nam. 

Câu 87: Chọn đáp án đúng: 

 A- Tất cả nội dung của Điều lệ Đảng đều được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà 

nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. 

 B- Một số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà nước 

và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. 

C- Không có nội dung nào của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của 

Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. 

D- Chỉ có nội dung Chương I của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà 

nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Câu 88: Chọn đáp án đúng: 

 A- Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Điều lệ Đảng được Đại hội xem xét, bổ 

sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng. 

 B- Từ Đại hội XI, Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định thi hành Điều lệ Đảng được 

sửa đổi, bổ sung bởi Đại hội. 

C- Từ Điều lệ Đảng đầu tiên (Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam) được thông qua tại 

Hội nghị thành lập Đảng ngày 03/2/1930 đến nay, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 89: Điều lệ Đảng hiện hành là Điều lệ được Đại hội nào của Đảng thông qua: 

A- Đại hội đại biểu toàn quốc thứ XII của Đảng, ngày 28/1/2016. 

B- Đại hội đại biểu toàn quốc thứ XI của Đảng, ngày 19/1/2011. 

C- Đại hội đại biểu toàn quốc thứ X của Đảng, ngày 25/4/2006. 

D- Đại hội đại biểu toàn quốc thứ VI của Đảng, ngày 18/12/1986. 

Câu 90: Bố cục Điều lệ Đảng hiện hành gồm có: 

 A- Phần mở đầu, 42 Chương, 78 Điều. 

B- Phần mở đàu, 32 Chương, 68 Điều. 

C- Phần mở đầu, 22 Chương, 58 Điều. 

D- Phần mở đầu, 12 Chương, 48 Điều. 

Câu 91: Tiêu đề phần mở đầu của Điều lệ Đảng hiện hành là: 

A- Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. 

B- Khái quát về Đảng và những vấn đề cơ bản nhất về xây dựng Đảng. 

C- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
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D- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. 

Câu 92: Bản chất của Đảng, Điều lệ Đảng hiện hành ghi: 

 A- Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng 

tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

B- Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 

trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến 

bộ xã hội của nhân dân thế giới. 

C- Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ýchí và hành động, lấy tập 

trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

D- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 

phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công 

nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. 

Câu 93: Mục đích của Đảng, Điều lệ Đảng hiện hành nói rõ: 

 A- Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 

quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến 

bộ xã hội của nhân dân thế giới. 

B- Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu 

mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã 

hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. 

C- Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống 

chính trị, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân. 

D- Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

Câu 94: Nền tảng tư tưởng của Đảng, Điều lệ Đảng hiện hành khẳng định: 

A- Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam cho hành động. 

B- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại. 

C- Nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương 

lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 95: Tổ chức và nguyên tắc cơ bản hoạt động của Đảng, Điều lệ Đảng hiện hành quy định: 

 A- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm 

nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật 

nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương 

lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến 

pháp và pháp luật. 

 B- Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân 

dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

C- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 
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phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 

D- Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 

trong sáng của giai cấp công nhân. 

Câu 96: Vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, Điều lệ Đảng hiện hành xác định: 

A- Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập 

trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lầnh đạo, cá nhân phụ trách. 

 B- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo 

nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận 

của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

C- Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 

trong sáng của giai cấp công nhân. 

D- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 

phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 

Câu 97: Quan điểm quốc tế của Đảng, Điều lệ Đảng hiện hành ghi rõ: 

 A- Đảng kết hợp chủ nghĩa dân tộc thuần túy với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 

công nhân. 

 B- Đảng kết hợp chủ nghĩa xã hội ưu việt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công 

nhân. 

C- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 

công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân 

thế giới. 

D- Đảng kết hợp chủ nghĩa cộng sản chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 

công nhân. 

Câu 98: Mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi đảng viên của Đảng được Điều lệ Đảng và các văn kiện Đại 

hội của Đảng chỉ rõ là: 

A- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ tình huống nào cũng 

không giao động, xa rời mục tiêu đó. 

B- Kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Xuất phát từ thực tiễn cụ thể của nước ta để đưa ra đường lối, chủ trương và các chính sách 

đúng đắn; đồng thời bằng hành động cách mạng biến đường lối, chủ trương đó thành hiện thực sinh 

động trên mọi mặt của đời sống xã hội. 

C-Đấu tranh kiên quyết, kịp thời chống lại mọi biểu hiện cơ hội, hữu khuynh, giáo điều, bảo thủ; phê 

phán những luận điệu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin 

và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 99: Công tác xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng hiện hành xác định: 

 A- Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng trên cơ sở không ngừng phát triển về số lượng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
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 B- Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng vững mạnh về tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh 

đạo chủ chốt của Đảng phải vững vàng về chính trị, tư tưởng; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 

không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

C-Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng vững mạnh từ tổ chức cơ sở đảng, không 

ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng 

của Đảng. 

D- Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 

thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

Câu 100: Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện 

tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành? 

A- Đủ 18 tuổi (tính theo tháng) 

 B- Đủ 18 tuổi (tính theo năm)  

 C- Đủ 20 tuổi (tính theo tháng) 

D- Đủ 20 tuổi (tính theo năm) 

Câu 101: Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào? 

A- Công - nông. 

B- Công nhân. 

C- Nông dân. 

D- Công - nông và trí thức. 

Câu 102: Đảng là đội tiên phong của đội quân vô sản gồm một số lớn giai cấp công nhân và làm 

cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng ”. Nội dung này trong văn kiện nào của Đảng? 

 A- Trong Chính cương vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. 

B- Trong Sách lược vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. 

C- Trong Điều lệvắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lậpĐảng. 

D- Trong Chương trình tóm tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. 

Câu 103: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp 

mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Nội dung này trong văn kiện nào của 

Đảng? 

 A- Trong Chính cương vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. 

 B- Trong Sách lược vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập 

Đảng. 

C- Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. 

 D-Trong Chương trình tóm tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. 

Câu 104: Hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân là: 

A- Chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

B-Chủ nghĩa duy vật khách quan. 

 C- Chủ nghĩa duy tâm khách quan. 

D-Chủ nghĩa Mác-Lênin 

Câu 105: Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến bộ, có tinh thần cách mạng 
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triệt để và có tính tổ chức cao? 

 A- Trí thức. 

B- Công nhân,  

C- Nông dân. 

D- Công - nông. 

Câu 106: Chọn câu đúng: 

 A- Tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam và chính Đảng của mình đều lấy chủ 

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

B- Giai cấp vô sản, tư sản Việt Nam và chính Đảng của mình lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

C- Giai cấp công - nông - binh - nhân sỹ- trí thức Việt Nam và chính Đảng của mình lấy chủ 

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

D- Giai cấp công nhân Việt Nam và chính Đảng của mình luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

Câu 107: Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội, thể hiện mối quan hệ đúng đắn, gắn bó mật thiết giữa: 

A- Giai cấp và dân tộc. 

B- Công nhân và nông dân. 

 C- Trí thức và người lao động.  

D- Dân tộc và quốc tế. 

Câu 108: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp ba nhân tố: ' 

A- Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, việc ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

phong trào yêu nước của nhân dân ta. 

B- Phong trào Đông kinh nghĩa thục, chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào yêu nước của nhân 

dân ta. 

C- Phong trào Đông Du, chủ nghĩa quốc tế vô sản và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

D- Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

Câu 109: Chọn câu đúng nhất: 

A- Đảng Cộng sản Việt Nam là: Đảng của tất cả các giai cấp, đại diện cho giai cấp cầm quyền 

lãnh đạo đất nước, được nhân dân thừa nhận. 

 B- Đảng Cộng sản Việt Nam là: Đảng cầm quyền, được giai cấp công - nông thừa nhận là 

Đảng lãnh đạo đất nước. 

C- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, được giai cấp vô sản thừa nhận là Đảng lãnh 

đạo phong trào cách mạng của nhân dân. 

D- Đảng Cộng sản Việt Nam là: Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong 

lãnh đạo nhân dân. 

Câu 110: Lợi ích của Đảng được Đảng ta xác định là: 

 A- Đảng đặt lợi ích của tất cả các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội lên trên hết. 

B- Đảng đặt lợi ích của giai cấp vô sản làm mục tiêu cho mọi hành động, không có lợi ích nào 

khác ngoài mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc. 
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C- Đảng không có lợi ích nào khác ngoài mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc. 

D- Đảng đặt lợi ích của giai cấp vô sản làm mục tiêu cho mọi hành động.  

Câu 111: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội 

tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai 

cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Nội dung trên được thể hiện trong 

văn kiện nào của Đảng? 

 A- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) 

 B- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 

năm 2011). 

C- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc thứ VI của Đảng (năm 1986). 

D- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc thứ XII của Đảng (năm 2016). 

Câu 112: “Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. Đây là phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại sự kiện nào? 

A- Tại Hội nghị thành lập Đảng, năm 1930. 

B- Tại Đại hội đại biểu Đảng lần thứ I, năm 1935. 

C- Tại Đại hội đại biểu Đảng lần thứ II, năm 1951. 

D- Tại Đại hội đại biểu Đảng lần thứ III, năm 1960. 

Câu 113: Mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi đảng viên của Đảng được Điều lệ Đảng và các văn kiện 

Đại hội của Đảng đã chỉ rõ là: 

A- Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá, tri thức của 

thời đại đê làm giàu kiên thức, giải quyết thành công những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng 

nước ta, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thế giới. 

B- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 

trong Đảng. 

C- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ýthức tổchức của giai cấp công 

nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên theo quan điểm của giai cấp công nhân. 

D- Cả  A, B và Cđều đúng. 

Câu 114: Điều 2, Điều lệ Đảng hiện hành quy định về nhiệm vụ của đảng viên, trong đó, nhiệm 

vụ thứ nhất là: 

A- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng. 

B- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. 

C-Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các 

biểu hiện tiêu cực khác. 

D- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh 

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 
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Câu 115: Điều 2, Điều lệ Đảng hiện hành quy định về nhiệm vụ của đảng viên, trong đó, nhiệm 

vụ thứ 2 là: 

A- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất 

chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục 

bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, chấp hành quy định của Ban Chấp 

hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

B- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, 

giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

C- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; phục tùng tuyệt đối sự 

phân công và điều động của Đảng. 

D- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tuyên 

truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

Câu 116: Điều 2, Điều lệ Đảng hiện hành quy định về nhiệm vụ của đảng viên, trong đó, nhiệm 

vụ thứ 3 là: 

A- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của 

Đảng. 

B- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác 

quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực 

hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

C- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất 

chính trị, đạo đức cách mạng. 

D- Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng 

viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. 

Câu 117: Điều 2, Điều lệ Đảng hiện hành quy định về nhiệm vụ của đảng viên, trong đó, nhiệm 

vụ thứ 4 là: 

A- Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các 

biểu hiện tiêu cực khác. 

B- Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. 

C- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, 

giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; 

làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. 

D- Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 

Câu 118: Điều 3, Điều lệ Đảng hiện hành quy định quyền của đảng viên, trong đó nội dung thứ 1 

là: 

A- Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối 

với mình. 

B- Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ 

chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 
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C- Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng. 

D- Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp 

hành Trung ương. 

Câu 119: Điều 3, Điều lệ Đảng hiện hành quy định quyền của đảng viên, trong đó nội dung thứ 2 

là: 

A- Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối 

với minh. 

B- Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ 

chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 

C- Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng. 

D- Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp 

hành Trung ương. 

Câu 120: Điều 3, Điều lệ Đảng hiện hành quy định quyền của đảng viên, trong đó nội dung thứ 3 

là: 

 A- Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối 

với mình. 

 B- Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ 

chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 

C- Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng. 

D- Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp 

hành Trung ương. 

 

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

Câu 121: Nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đề cập đến vấn đề gì? 

A- Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

B- Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

C- Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

D- Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 

Câu 122: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được ban hành vào thời gian nào? 

A- Ngày 19/5/2016 

B- Ngày 15/5/2016  

C- Ngày 15/5/2015 

D- Ngày 15/5/2017 

Câu 123: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là một giải pháp như thế nào của công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng 

A- Trọng yếu 
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B- Đặc biệt quan trọng 

C- Quan trọng 

D- Thường xuyên 

Câu 124: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định đưa việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc như thế nào đối với tổ chức đảng, cán 

bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên? 

A- Tự giác, thường xuyên  

B- Tự giác, hàng ngày 

C- Thường xuyên, liên tục  

D- Tự giác, liên tục 

Câu 125: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần? 

A- Xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

B- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu 

C- Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ 

D- Tất cả các nội dung trên  

Câu 126: Đại hội XII của Đảng nhận định thế nào về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay? 

A- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán 

bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi 

B- Có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn 

C- Một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, xúi giục, mua 

chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước 

D- Tất cả các nội dung trên 

Câu 127: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định triển khai thực hiệnviệc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm nào sau đây? 

A- Trên trước, dưới sau 

B- Trong trước, ngoài sau 

C-Học đi đôi với làm theo 

D- Tất cả các nội dung trên 

Câu 128: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” xác định mấy vấn đề cấp bách trong Đảng cần tập trung giải quyết? 

A- 5 

B- 4 

C- 3 

D- 2 

Câu 129: Bộ Chính trị (Khóa X) đã ban hành Chỉ thị số mấy, ngày tháng năm nào về tổ chức Cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”?  

A- Chỉ thị số 06; ngày 11/7/2006 

B- Chỉ thị số 03; ngày 14/5/2011 
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C- Chỉ thị số 05; ngày 15/5/2016 

D- Chỉ thị số 06; ngày 07/11/2006 

Câu 130:Bộ Chính trị (Khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số mấy, ngày tháng năm nào về “Tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”? 

A- Chỉ thị số 03; ngày 14/5/2011 

B- Chỉ thị số 06; ngày 07/11/2006 

D- Chỉ thị số 05; ngày 14/5/2016 

C- Không có chỉ thị nào. 

Câu 131: Nguyên nhân chủ quan của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là? 

A- Do tác động của cơ chế thị trường 

B- Do tác động của lối sống tư sản 

C- Do âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” 

D- Do cán bộ, đảng viên chưa nêu gương 

Câu 132: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của 

Đảng, được tiến hành như thế nào? 

A- Liên tục và nhất quán 

B- Có trọng tâm, trọng điểm 

C- Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng 

D- Tất cả các nội dung trên 

Câu 133: Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa 

Mác - Lê nin là nền tảng tư tưởng của Đảng? 

A- Đại hội lần thứ IV 

B- Đại hội lần thứ V 

C- Đại hội lần thứ VI 

D- Đại hội lần thứ VII 

Câu 134: Từ Đại hội lần thứ VII đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng ta là: 

A- Chủ nghĩa Mác - Ăng ghen - Lênin 

B- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

C- Tư tưởng Hồ Chí Minh 

D- Chủ nghĩa yêu nước trong thời đại Hồ Chí Minh 

Câu 135: Nghị quyết Đại hội IX của Đảng xác định hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh gồm mấy nội 

dung chủ yếu? 

A- 7 

B- 8 

C- 9 

D- 10  

Câu 136: Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về? 

A- Chính trị, tư tưởng 

B- Vững mạnh toàn diện 
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C- Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức  

D- Tư tưởng, tổ chức và đạo đức 

Câu 137: Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 

A- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam 

B- Tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng, dân tộc ta 

C- Phản ánh khát vọng của thời đại, góp phần tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài 

người và cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì mục tiêu cao cả 

D- Tất cả các nội dung trên 

Câu 138: Vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và của mỗi người được Hồ Chí Minh xác định 

như thế nào? 

A- Đạo đức là gốc của người cách mạng 

B- Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. 

C- Đạo đức là chỗ dựa giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách 

D- Tất cả các nội dung trên 

Câu 139: Một trong những quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí của đạo đức trong đời sống xã 

hội của mỗi người là: 

A- Đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp con người vững vàng trong mọi thử thách  

B- Đạo đức cách mạng là niềm tin giúp con người vững vàng trong mọi thử thách. 

C- Đạo đức cách mạng là sức mạnh giúp con người vững vàng trong mọi thử thách. 

D- Tất cả các nội dung trên. 

Câu 140: Nội dung nào sau đây thể hiện đầy đủ câu viết về Đảng trong Bản Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh?  

A- “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 

cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 

B- “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 

người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

C- Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 

trung thành của nhân dân”. 

D- “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 

cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 

xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Câu 141:Theo quan điểm Hồ Chí Minh, người Việt Nam có bao nhiêu phẩm chất đạo đức cơ bản? 

A- 3 

B- 4  

C- 5 

D- 6 

Câu 142: Một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam theo quan điểm Hồ 

Chí Minh là: 

A- Trung với nước, hiếu với cha mẹ. 

B- Hiếu với dân, hiếu với cha mẹ. 
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C- Trung với nước, hiếu với dân.  

D- Trung quân, ái quốc. 

Câu 143: Một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam theo quan điểm Hồ 

Chí Minh là: 

A- Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình 

B- Yêu thương con người, yêu thương đồng đội 

C- Yêu thương con người, tôn trọng nhân dân 

D- Yêu thương đồng chí, đồng đội  

Câu 144: Một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam theo quan điểm Hồ 

Chí Minh là: 

A- Siêng năng, chăm chỉ lao động  

B- Tiết kiệm nhưng không hà tiện 

C- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

D- Tất cả nội dung trên. 

Câu 145: Một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam theo quan điểm Hồ 

Chí Minh là: 

A- Dân tộc mình là trên hết. 

B- Chỉ quan hệ với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa. 

C- Có tinh thần quốc tế trong sáng. 

D- Giữ gìn mối quan hệ tốt với các nước láng giềng 

Câu 146: Hồ Chí Minh đặt ra bao nhiêu nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức? 

A- 3  

B- 4 

C- 5 

D- 6 

Câu 147: Một trong những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức theo quan niệm Hồ Chí 

Minh là: 

A- Đảng viên đi trước, nêu gương trước. 

B- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.  

C- Cấp trên phải làm gương cho cấp dưới và quần chúng.   

D- Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và xã hội. 

Câu 148: Hồ Chí Minh yêu cầu trong xây dựng Đảng ta phải đáp ứng nội dung gì? 

A- “là đạo đức, là văn minh” 

B- “là người lãnh đạo, là người đầy tớ” 

C- “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” 

D- Tất cả các đáp án trên 

Câu 149: Một trong những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức theo quan niệm Hồ Chí 

Minh là: 

A- Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu. 

B- Xây đi đôi với chống.  
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C- Lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. 

D- Tất cả các nội dung trên. 
Câu 150: Theo quan điểm Hồ Chí Minh một trong những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người 
Việt Nam là: 

A- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. 

B- Xây đi đôi với chống. 

C- Trung với nước, hiếu với dân. 

D- Phải tu dưỡng dạo đức suốt đời. 

Câu 151: Đâu là nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức theo quan niệm Hồ Chí Minh? 

A- Phải rèn luyện đạo đức thường xuyên. 

B- Phải học tập đạo đức thường xuyên. 

C- Phải học tập đạo đức suốt đời. 

D- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.  

Câu 152: Trong rèn luyện đạo đức, Hồ Chí Minh coi tự rèn luyện có vai trò như thế nào? 

A- Quan trọng 

B- Trọng yếu 

C- Rất quan trọng 

D- Chủ chốt 

Câu 153: Theo quan điểm Hồ Chí Minh đâu là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người ? 

A- Trung với nước, hiếu với dân 

B- Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình 

C- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

C- Tinh thần quốc tế trong sáng 

Câu 154: ‘‘Khoa học, cách mạng và hiện đại’’ thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách tư duy 

B- Phong cách sinh hoạt 

C- Phong cách nói đi đôi với làm 

D- Phong cách lãnh đạo 

Câu 155: “Hài hòa, uyển chuyển, có lý, có tình” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách sinh hoạt 

B- Phong cách ứng xử. 

C- Phong cách tư duy.  

D- Phong cách làm việc. 

Câu 156: “Độc lập, tự chủ, sáng tạo” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách sinh hoạt. 

B- Phong cách ứng xử. 

C- Phong cách tư duy.  

D- Phong cách diễn đạt. 

Câu 157: Theo quan điểm Hồ Chí Minh “yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình” là phải 

như thế nào? 
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A- Quan tâm đến những người lao động bình thường 

B- Phải tin vào con người 

C- Giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ, sống cao đẹp hơn 

D- Tất cả các đáp án trên 

Câu 158: Hồ Chí Minh quan niệm cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cần có của con người 

với điều gì? 

 A- Với bốn mùa, bốn phương của trời và đất 

 B- Với biển rộng, trời cao 

 C- Với bốn phương, tám hướng 

 D- Tất cả các đáp án trên 

Câu 159: Điền cụm từ còn thiếu trong dấu (…) về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước 

mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ …mà ta được họ yên mến”. 

 A- Đạo đức 

 B- Vô sản 

 C- Cộng sản 

 D- Đoàn kết 

Câu 160: Theo quan niệm Hồ Chí Minh, những người như thế nào thì được quần chúng quý 

mến? 

 A- Nói mà không làm 

 B- Làm mà không nói 

 C- Có tư cách, đạo đức 

 D- Vừa nói, vừa làm 

  

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

Câu 161: Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên 

lập trường giai cấp nào? 

A- Giai cấp tư sản.  

B- Giai cấp nông dân. 

C- Giai cấp tri thức. 

D- Giai cấp công nhân. 

Câu 162: Đạo đức cách mạng theo cách nói ngắn gọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: 

A- Sự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dặn qua trường học đấu tranh thực tiễn. 

B- Hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ đảng, nhân dân và được nhân dân tin cậy, yêu mến. 

C- Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. 

D- Phẩm chất tốt đẹp có trong mỗi con người. 

Câu 163: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ 

hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng 

trong”. Là câu nói của ai? 

A- Hồ Chí Minh 
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B- Võ Nguyễn Giáp 

C- Phạm Văn Đồng 

D- Phan Bội Châu 

Câu 164: Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa của bao nhiêu lợi ích? 

A- 2 - Lợi ích toàn xã hội; lợi ích tập thể. 

B- 3 - Lợi ích toàn xã hội; lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. 

C- 3 - Lợi ích toàn xã hội; lợi ích cá nhân và lợi ích kinh tế. 

D- 4 - Lợi ích toàn xã hội; lợi ích tập thể; lợi ích cá nhân; lợi ích kinh tế. 

Câu 165: Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa những lợi ích. Trong đó lợi ích nào là 

động lực trực tiếp? 

A- Lợi ích kinh tế. 

B- Lợi ích xã hội. 

C- Lợi ích cá nhân. 

D- Lợi ích tập thể. 

Câu 166: Đâu là một trong những điều kiện chủ yếu để trở thành đảng viên? 

A- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể 

giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao và để xứng đáng với vai trò tiền phong, gương 

mẫu. 

B- Có thái độ làm việc thiếu nghiêm túc. 

C- Không tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng. 

D- Thường xuyên có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

Câu 167: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, người phấn đấu vào đảng cần phải: 

A- Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực chuyên môn. 

B- Tích cực học tập và nghiên cứu điều lệ, cương lĩnh của Đảng. 

C- Hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dặn qua trường học đấu tranh thực tiễn. 

D- Xác định mục tiêu, phương hướng chính trị và động cơ đúng đắn, phù hợp với yêu cầu 

của sự nghiệp cách mạng. 

Câu 168: Những đối tượng nào sau đây Đảng không thể kết nạp? 

A- Lười học tập, học lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp. 

B- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình. 

C- Không thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu. 

D- Cả A và C đều đúng. 

Câu 169: Những phẩm chất nào sau đây thuộc về Đạo đức cách mạng? 

A- Quyết tấm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. 

B- Tích cực tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, không ngừng nghỉ. 

C- Thực hiện tốt tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 170: Muốn trở thành đảng viên của Đảng, cần rèn luyện bản lĩnh chính trị qua yếu tố nào 

sau đây? 
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A- Thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị - 

xã hội. 

B- Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 

C- Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 171: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách 

mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”, câu nói trên của ai? 

A- Trần Văn Linh 

B- Võ Văn Kiệt 

C- Đỗ Mười 

D- Hồ Chí Minh 

Câu 172:Đâu là một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 

A- Đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng. 

B- Đề ra phương hướng đổi mới đất nước. 

C- Lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển. 

D- Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Câu 173:Để giữ vững truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân, người Đảng viên cần: 

A- Có thái độ gần gũi, cởi mở, nhiệt tình với quần chúng nhân dân; Có trách nhiệm phục vụ, chỉ 

dẫn nhân dân 

B- Có tinh thần phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn 

C- Hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe quần chúng 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 174: Câu nói “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 

tránh” là của ai? 

A- Chủ tịch Hồ Chí Minh 

B- Tôn Đức Thắng 

C- Hà Huy Tập 

D- Lê Hồng Phong 

Câu 175: Người phấn đấu vào Đảng cần phải thực hiện tốt các nội dung nào sau đây làm gì? 

A- Mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội 

B- Gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

C- Phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc 

D - Tất cả các ý trên 

Câu 176: Điều 4 - Điều lệ Đảng quy định: 

A- Các thủ tục kết nạp Đảng 

B- Các thủ tục kê khai lý lịch của người phấn đấu vào Đảng 

C- Các thủ tục kê khai lý lịch của đảng viên 

D- Thủ tục khen thưởng đảng viên 

Câu 177: Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng phải thực nội dung 

nào dưới đay? 
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A- Kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn 

B- Tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

C- Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hoá”. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 178: Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng, người phấn đấu vào Đảng phải tham gia nội dung nào 

dưới đây? 

A- Quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

B- Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

C- Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động 

viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 179: Thủ tục thứ 4 quy định tại Điều 4 Điều lệ Đảng đối với người vào Đảng là gì?  

A- Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng lý lịch của mình và lý lịch đó phải được 

đảng ủy cơ sở thẩm tra kỹ 

B- Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng 

C- Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng 

D- Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu 

đoàn viên thanh niên vào Đảng 

Câu 180: Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên rèn luyện mình qua: 

A- Môi trường Quân đội 

B- Môi trường Công an 

C- Thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị - xã hội. 

D- Không có đáp án nào đúng 

Câu 181: Để tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm 

vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra, người đảng viên cần phải: 

A- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng 

B- Gần gũi với nhân dân 

C- Có tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất 

D- Luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng bộ, chi bộ đề ra 

Câu 182: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

của người phấn đấu vào Đảng? 

           A- Quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

B- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

C- Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động 

viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước 

D- Luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống nào cũng không 

được dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu 

Câu 183: Điều chủ chốt nhất trong đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh là: 

A- Sự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
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B- Sự tu dưỡng nhân cách đạo đức 

C- Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng 

D- Cả 3 nội dung trên 

Câu 184: Để giữ vững truyền thống quý báu của Đảng là gắn bó mật thiết với nhân dân, người 

đảng viên cần phải làm gì? 

A- Không ngừng học tập, rèn luyện 

B- Có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao. 

C- Có trình độ kiến thức, năng lực cao. 

D- Có thái độ gần gũi, cởi mở, nhiệt tình với quần chúng nhân dân, có tinh thần phục vụ, sẵng 

sàng giúp đỡ khi nhân dân gặp khó khăn. 

Câu 185: Trong điều kiện hiện nay, khi kết nạp người vào Đảng, Đảng ta luôn coi trọng các yếu 

tố nào sau đây: 

A- Việc học tập chính trị 

B- Học tập chuyên môn, nghiệp vụ  

C- Cả 2 yếu tố trên 

D- Không cần 2 yếu tố trên 

Câu 186: Vì sao trong giai đoạn hiện nay, người phấn đấu vào Đảng phải không ngừng nâng cao 

năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao? 

A- Vì như vậy mới xây dựng được động cơ vào Đảng đúng đắn. 

B- Vì có như vậy mới góp phần xây dựng Đảng ngày càng mạnh hơn về chính trị, tư tưởng và 

tổ chức. 

C- Vì đây là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy, giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết 

nạp 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 187: Tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của: 

A- Mọi công dân Việt Nam 

B- Mọi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

C- Những người phấn đấu vào Đảng 

D- Cả B và C 

Câu 188: Đâu là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao trình độ trí tuệ trong 

Đảng? 

A- Tích cực, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ 

B- Luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng 

C- Thường xuyên học tập và bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị 

D- Cả 3 ý trên 

Câu 189: Bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay được thể hiện thông qua: 

A- Sự kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

B- Sự kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

C- Sự kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng 
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D- Cả 3 ý trên 

Câu 190: Việc tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể của người 

phấn đấu vào đảng có tác dụng: 

A- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng 

B- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên 

C- Góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh 

D- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 

Câu 191: Trong giai đoạn hiện nay, những hành động nào của đảng viên góp phần thể hiện bản 

lĩnh chính trị của Đảng? 

A- Sự vững vàng, kiên định, không giao động trước mọi tình huống 

B- Sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng  

C- Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu 

tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc 

D- Cả 3 ý trên 

Câu 192: Theo Đảng ta, lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nào? 

A- phục vụ lợi ích của riêng bản thân cá nhân đó 

B- Đi ngược lại lợi ích của tập thể 

C- Không trái ngược với lợi ích chung của cộng đồng 

D- Tất cả các ý trên 

Câu 193: Vì sao người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham 

gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội? 

A- Vì truyền thống quý báu của Đảng ta là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. 

B- Vì qua hoạt động đoàn thể, người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, 

tập hợp quần chúng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu - những phẩm chất cần thiết của người đảng 

viên 

C- Cả A và B 

D- Không phải các lý do trên 

Câu 194: Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng ở 

cơ sở? 

A- Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp 

phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên 

B- Tích cực, tự giác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao  

C- Có tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất 

D- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực 

Câu 195: Để hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng, cần phải 

A- Có đạo đức cách mạng 

B- Có bản lĩnh chính trị 

C- Có tinh thần cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao 

D- Cả A, B và C 
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Câu 196: Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ 

sở, đơn vị nhằm: 

A- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng 

viên 

B- Làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu 

C- Làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương, 

chính sách của Đảng; vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ 

đoàn kết, gây rối nội bộ 

D- Cả B và C đều đúng 

Câu 197: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, 

nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra có ý nghĩa như thế nào 

A- Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống 

B- Tạo ra bước phát triển mới ở cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 

nghèo 

C- Cải thiện đời sống của người lao động, Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi các 

biểu hiện tiêu cực 

D- Cả A, B và C 

Câu 198: Công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A- Người Việt Nam sống tại Việt Nam. 

B- Người Việt Nam sống tại ngước ngoài. 

C- Người nước ngoài sống tại Việt Nam. 

D- Người có quốc tịch Việt Nam. 

Câu 199: Điều lệ Đảng quy định độ tuổi tối thiểu của người được kết nạp vào Đảng là bao 

nhiêu ? 

A- Phải đủ 16 tuổi trở lên (tính theo tháng). 

B- Phải đủ 17 tuổi trở lên (tính theo tháng). 

C- Phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng). 

D- Phải đủ 19 tuổi trở lên (tính theo tháng). 

Câu 200: Điều lệ Đảng quy định độ tuổi tối đa của người vào đảng là bao nhiêu? 

A- 60 - 65 tuổi có sức khỏe và uy tín. 

B- 67 - 70 tuổi có sức khỏe và uy tín. 

C- 70 - 75 tuổi có sức khỏe và uy tín. 

D- không quy định độ tuổi tối đa, tuy nhiên chỉ kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi có 

đủ các điều kiện về sức khỏe, uy tín, đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng 

viên hoặc do yêu cầu đặc biệt. 

----/-----/----- 


