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BÀI 1: KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Câu 1: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công nước ta đã thu được thắng lợi nào sau đây? 

A- Đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đưa 

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

B- Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 

C- Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

D- Đưa nước ta tiến lên hội nhập quốc tế. 

Câu 2: Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta cho rằng đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm nào sau đây? 

A- “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân; 

B- Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; 

C- Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; 

D- Cả 3 đáp án còn lại đều đúng. 

Câu 3: Tổ chức Cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? 

A- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

B- Đông Dương Cộng sản Đảng 

C- An Nam Cộng sản Đảng 

B- Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

Câu 4: “Người cùng khổ” là tờ báo được xuất bản vào những năm 1922 tại Paris nước Pháp, do ai viết? 

A- Lê Hồng Phong    

B- Nguyễn Ái Quốc 

C- Trần Phú     

D- Cả A, B và C đều đúng  

Câu 5: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản 
vào thời gian nào? 

A- 1917   

B- 1918 

C- 1920   

D- 1919 

Câu 6: Tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm nào? 

A- Năm 1927  

B- Năm 1924 

C- Năm 1925   

D- Năm 1920 

Câu 7: Chánh cương vắn tắt của Đảng và Sách lược vắn tắt của Đảng do ai khởi thảo, được Hội nghị 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua? 

A- Trịnh Đình Cửu    

B- Nguyễn Ái Quốc 

C- Trần Phú     

D- Nguyễn Văn Cừ  

Câu 8: Ngay từ khi vừa mới ra đời, nạn đói hoành hành đầu năm 1945 đã làm chết bao nhiêu triệu 
người dân miền Bắc nước ta? 

A- Hai triệu rưỡi   

B- Hơn hai triệu 

C- Gần hai triệu   

D- Một triệu rưỡi 

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, vào ngày, tháng, năm nào? 
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A- Đêm 19/12/1946   

B- Sáng 18/12/1946 

C- Đêm 22/12/1946   

D- Đêm 29/11/1946 

Câu 10: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua 
trong Đại hội nào của Đảng? 

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 11: Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nữa phong kiến. Trong xã hội lúc 
bấy giờ tồn tại mâu thuẫn 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 3 đáp án còn lại đều sai.  

Câu 12: Vì sao nói “Việc tìm một con đường cứu nước đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đấu 
tranh giải phóng dân tộc và thời đại là nhu cầu bức thiết nhất của dân tộc ta lúc bấy giờ”. 

A- Vì các cuộc khởi nghĩa, các phong trào đấu tranh trong giai đoạn này đều thất bại 

B- Vì những người đứng đầu các cuộc khởi nghĩa, các phong trào chưa tìm được con đường cứu 
nước phản ánh đúng nhu cầu phát triển của thời đại và xã hội Việt Nam  

C- Vì cách mạnh nước ta đứng trước sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước  

D- Cả 3 đáp án còn lại đều đúng.  

Câu 13: Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài, bắt đầu đi tìm đường cứu nước lúc bao nhiêu tuổi?  

A- 18 tuổi; 

B- 19 tuổi  

C- 20 tuổi   

D- 21 tuổi.  

Câu 14: Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi năm nào?  

A- Năm 1911 

B- Năm 1917 

C- Năm 1918  

D- Năm 1920 

Câu 15: Trong quá trình tìm đường cứu nước của mình, Hồ Chí Minh đã đến nước nào đầu tiên?  

A- Pháp 

B- Anh  

C- Nga  

D- Mỹ  

Câu 16: Trong giai đoạn đầu tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã làm những công việc nào sau đây?    

A- Vừa lao động kiếm sống, vừa học tập  

B- Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp, Mỹ)  

C- Tích cực tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp  

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 17: Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã ảnh hưởng như thế nào đến Nguyễn Ái Quốc và 
người đã có những hành động gì trong thời gian đó? 

A- Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng Nguyễn Ái Quốc 

B- Người rất ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó, kính phục V.I Lênin 

C- Người đã tham gia nhiều hoạt động ủng hộ, bảo vệ cách mạng Nga; tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 18: Trong thời gian ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản nào?  

A- Nga  C- Anh  
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B- Pháp  D- Mỹ  

Câu 19: Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường cứu nước và giải phóng dân tộc bằng con đường nào 
sau đây?    

A- Con đường tiến lên chủ nghĩa tư bản  

B- Con đường cách mạng vô sản   

C- Con đường giữ nguyên chế độ phong kiến   

D- Con đường hợp tác với các nước đế quốc  

Câu 20: Khi trở thành chiến sĩ cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tham gia hoạt động trong phong 

trào nào sau đây?  

A- Phong trào cách mạng thuộc địa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế,  

B- Phong trào cách mạng tư sản;  

C- Phong trào tuổi trẻ sáng tạo và khởi nghiệp;  

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 21: Cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước nào được coi là mốc mở đầu của thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội?  

A- Cách mạng xã hội ở nước Nga;  

B- Cách mạng xã hội ở nước Pháp;  

C- Cách mạng xã hội ở nước Anh;  

D- Cách mạng xã hội ở nước Trung Quốc.  

Câu 22: Chủ nghĩa Mác-Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc đã có tác dụng thế nào 
đối với những người yêu nước Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20?  

A- Đã lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản.  

B- Làm giấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi khắp cả nước. 

C- Giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập, đòi hỏi phải có tổ chức 
đảng chính trị lãnh đạo  

D- Cả A, B và C đều đúng  

Câu 23: Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị 
thành lập tổ chức nào sau đây?   

A- Đảng Cộng sản Việt Nam  

B- Đảng Cộng sản Trung Quốc 

C- An Nam Cộng sản Đảng   

D- Đông Dương Cộng sản Đảng.  

Câu 24: Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người sáng lập và 
viết bài cho báo nào sau đây?   

A- Báo Tuổi trẻ  

B- Báo Thanh niên 

C- Báo Người cùng khổ  

D- Báo Phụ nữ.  

Câu 25: Nhằm để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp viết và 
cho xuất bản các báo, tác phẩm nào?   

A- Báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời 
sống công nhân; Báo Thanh niên.  

B- Đường kách mệnh  

C- Bản án chế độ thực dân Pháp. 

D- Cả A, B và C đều đúng.  

 

Câu 26: Ba tổ chức cộng sản nào được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?  

A- Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Thanh niên cách mạng đồng chí hội  

B- Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Thanh niên cách mạng đồng chí hội  

C- An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Thanh niên cách mạng đồng chí hội  

D- Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

Câu 27: Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ vào ngày, tháng, năm nào?  

A- 17/5/1929 

B- 7/5/1929 

C- 17/11/1929  

D- 17/6/1929  
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Câu 28: An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ vào ngày, tháng, năm nào? 

A- 01/6/1929  

B- 17/5/1929 

C- 01/11/1929  

D- Khoảng tháng 11 năm 1929  

Câu 29: Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ vào ngày, tháng, năm nào?  

A- 17/5/1929  

B- 05/7/1929  

C- 11/11/1930  

D- 01/1/1930.  

Câu 30: Ý nghĩa của việc Hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là:  

A- Đó là một mốc lớn, bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam; chấm dứt thời kỳ khủng 

hoảng về đường lối cứu nước; 

B- Chấm dứt chế độ thực dân;  

C- Chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến;  

D- Cả 3 đáp án còn lại đều đúng. 

Câu 31: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ ”. Lời 
kêu gọi trên của đồng chí nào? 

A- Đại tướng Võ Nguyên Giáp  

B- Chủ tịch Hồ Chí Minh 

C- Đồng chí Trường Chinh;  

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 32: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam vào giai 
đoạn nào?  

A- 1930-1945 

B- 1945-1946  

C- 1945-1954  

D- 1954-1975  

Câu 33: Nội dung nào sau đây thể hiện khó khăn trong quan hệ quốc tế của cách mạng Việt Nam thời 
kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội?  

A- Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bên ngoài tìm mọi cách phá hoại, bao vây, cấm vận, 
gây khó khăn cho cách mạng Việt Nam; 

B- Các nước xã hội chủ nghĩa cắt đứt mối quan hệ với Việt Nam;  

C- Các thế lực phản động bên ngoài thành lập các đảng phái đối lập để chống lại Đảng ta;    

D- Các nước xã hội chủ nghĩa bắt tay với Đế quốc Mỹ đàn áp Việt Nam.  

Câu 34: “Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản…”. Đó là 
nhận định của Đại hội Đảng lần thứ mấy?  

A- Đại hội VII  

B- Đại hội VIII  

C- Đại hội IX  

D- Đại hội X. 

Câu 35: “Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính 
đúng đắn của đường lối đổi mới, đồng thời giúp chúng ta nhận thức càng rõ hơn về con đường đi lên 
CNXH ở nước ta…”. Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã khẳng định điều đó?  

A- Đại hội VIII  

B- Đại hội I 

C- Đại hội X  

D- Đại hội XI 

Câu 36: Đại hội Đảng lần thứ mấy đã tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực 
hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2006 - 2010?   

A- Đại hội IX 

B- Đại hội X  

C- Đại hội XI  

D- Đại hội XII 

Câu 37: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được bao nhiêu 
truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy?  
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A- 4 truyền thống  

B- 5 truyền thống  

C- 6 truyền thống  

D- 7 truyền thống.  

Câu 38: Thực tiễn đã chứng minh nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta 
là gì? 

A- Truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc  

B- Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng  

C- Chủ nghĩa yêu nước  

D- Sự hỗ trợ nhiệt tính của thế giới.  

Câu 39: Nội dung nào sau đây thể hiện ý nghĩa truyền thống vẻ vang của Đảng ta?    

A- Ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc;  

B- Thể hiện tinh thần cách mạng triệt để;  

C- Trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta;  

D- Cả A, B và C đều đúng;  

Câu 40: Nội dung nào thể hiện đặc điểm của cách mạng Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp:   

A- Đất nước tạm thời chia cắt làm ba miền; 

B- Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội đối lập nhau; 

C- Đất nước bị chia cắt; 

D- Đất nước thống nhất thực hiện chế độ XHCN.  
 

BÀI 2: CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG DẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUA DỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Câu 41: 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 42: 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 43: 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 44: “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. 
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Câu 45: 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 46: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” được xác định trong Đại hội 
nào của Đảng? 

A- Đại hội IX.  

B- Đại hội X.         

C- Đại hội XI.         

D- Đại hội XII. 

Câu 47: 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 48: 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.                         

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 49: 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 50: 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 51: 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 52: 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 53: 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 54: "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) 

Câu 55:Tư tưởng nổi bật của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là gì? 
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A- Chống đế quốc, chống phong kiến, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ để tiến lên làm cách 

mạng XHCN 

B- Thực hiện cách mạng vô sản; 

C- Đấu tranh đòi quyền dân sinh,dân chủ 

D- Cả 3 đáp án còn lại đều sai.  

 Câu 56: 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 57: 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 58: 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 59: 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 60: 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 61: 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 

Câu 62: 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.  

Câu 63: Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta được xác định trong Cương lĩnh bổ 
sung và phát triển năm 2011 là gì? 
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A- Xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về 
chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng 
phồn vinh, hạnh phúc. 

B- Xây dựng được nền nông nghiệp hiện đại. 

C- Xây dựng được nền công nghiệp- dịch vụ tiên tiến. 

D- Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 64: Mục tiêu xây dựng đất nước ta được xác định từ nay đến giữa thế kỷ XXI là gì? 

A- Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

B- Xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. 

C- Toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp 
hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

D- Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia 

Câu 65: Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011 đã xác định bao nhiêu phương hướng cơ bản? 

A- 6 phương hướng cơ bản 

B- 7 phương hướng cơ bản 

C- 8 phương hướng cơ bản 

D- 9 phương hướng cơ bản. 

Câu 66: Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011 xác định những nhiệm vụ và giải pháp gì để thực 
hiện định hướng về bảo vệ môi trường? 

A- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi 
công dân.  

B- Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi 
trường sinh thái.  

C- Phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch. Coi trọng nghiên cứu, dự báo và 
thực hiện các giải pháp ứng phó với quá trình biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên.   

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 67: Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011 xác định hệ thống chính trị nước ta bao gồm 
những thành tố nào? 

A- Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

C- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. 

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 68: Trong quá trình thực hiện phương hướng của Cương lĩnh bổ sung và phát triển măm 2011), 
Đảng ta phải nắm vững và giải quyết tốt mấy mối quan hệ lớn? 

A- 7  mối quan hệ 

B- 8 mối quan hệ 

C- 9 mối quan hệ 

D- 10 mối quan hệ 

Câu 69: Đâu là định hướng cụ thể để phát triển lực lượng sản xuất trong Cương lĩnh (bổ sung và phát 
triển 2011) đã nêu? 

A-  Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững. Gắn chặt chẽ công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ. 

B- Quan hệ phân phối đảm bảo công bằng và tạo động lực cho phát triển. 

C- Con người là trung của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. 

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 70: Nội dung nào không phải là nội dung định hướng về công tác đối ngoại của Đảng? 

A- Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiên 
chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế. 
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B- Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước 
trên thế giới 

C- Trước sau như một ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân, các phong rào tiến bộ xã hội, trong 
cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại 

D- Chủ động tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. 

Câu 71: Nội dung nào không phải vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân? 

A- Thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh 

B- Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước 

C- Giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ giữa 
nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

D- Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương, dân chủ, phối hợp và thống nhất 
hành động của các thành viên. 

Câu 72: Hãy chọn đáp án đúng về nhiệm vụ của các đoàn thể nhân dân? 

A- Vận động giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành pháp luật, chính sách 

B- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. 

C- Giúp đoàn viên hội viên nâng cao trình độ về mọi mặc và xây dựng đời sống mới 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 73: Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A- Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

B- Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc 
thực hiện các quyền, lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

C- Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 74: Đáp án nào sau đây không phải là phương thức lãnh đạo của Đảng? 

A- Đảng lãnh đạo bằng nguyên tắc tập trung dân chủ. 

B- Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn. 

C- Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ 

D- Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên. 

Câu 75: Mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh trong Cương lĩnh (Bổ sung và phát triển 2011) đã 
nêu? 

A- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cảu Tổ quốc, bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. 

B- Giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội 

C- Chủ động ngăn chặn thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối 
với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.  

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 76: 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. 
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Câu 77: Điền vào chỗ trống: Cương lĩnh (Bổ sung phát triển năm 2011) chỉ ra định hướng phát triển 
khoa học và công nghệ: “Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển................, 
bảo vệ tài nguyên và môi tường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốt độ phát triển sức cạnh 
tranh của nền kinh tế”. 

A- lực lượng sản xuất.                               

B- lực lượng sản xuất hiện đại. 

C- quan hệ sản xuất.                                  

D- quan hệ sản xuất hiện đại. 

Câu 78: Cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) xác định Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bằng? 

A-  Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn. 

B- Công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát. 

C- Hành động gương mẫu của đảng viên. 

D- Cả A, B và C đều đúng.  

Câu 79: Điền vào chỗ trống: Cương lĩnh (Bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là............ của chính quyền nhân dân 

A- một thành phần.                                

B- cơ sở. 

C- cơ sở chính trị.                                  

D- yếu tố quan trọng. 

Câu 80: Nội dung nào không thuộc định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong Cương lĩnh (bổ 
sung và phát triển 2011) đã nêu? 

A- Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triên khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; 
đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. 

B- Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt 
đời. 

C- Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội. 

D- Đào tạo, bồi dưỡng, phát huy mọi tiềm năng và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức để tạo nguồn trí 
tuệ và nhân tài cho đất nước.  

 

BÀI 3: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Câu 81: Chương I - Điều lệ Đảng hiện hành, quy định về: 

 A- Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng. 

B- Tổ chức cơ sở đảng,  

 C- Đảng viên. 

D- Chấp hành Điều lệ Đảng. 

Câu 82: Chương II - Điều lệ Đảng hiện hành, quy định về: 

A- Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng. 

 B- Tổ chức cơ sở đảng. 

C- Đảng viên. 

D- Chấp hành Điều lệ Đảng. 

Câu 83: Chương III và Chương IV - Điều lệ Đảng hiện hành, quy định về: 

 A- Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng: 

 B- Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam. 

C- Tổ chức cơ sở đảng và Chấp hành Điều lệ Đảng. 

D- Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương và ở địa phương. 

Câu 84: Đảng viên dự bị có các quyền như đảng viên chính thức, trừ quyền: 

A- Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng thi hành kỷ luật đối với mình. 

B- Biểu quyết công việc của Đảng. 
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C- Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. 

D- Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị của mình. 

Câu 85: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên tham gia sinh 
hoạt đảng được thuận lợi, phát huy cao nhất vai trò của đảng viên trong tổ chức Đảng. 

B- Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ 
quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. 

C- Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ 
quyền công dân trong các hoạt động xã hội. 

D- Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ 
quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chính trị trong xã hội. 

Câu 86: Các hình thức kỷ luật của Đảng đối với đảng viên dự bị: 

A- 2 hình thức: Phê bình, khiển trách. 

B- 2 hình thức: Khiển trách, cảnh cáo. 

C- 3 hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo. 

D- 4 hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đảng. 

Câu 87: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện 
đầy đủ nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong đảng. 

B- Những quy định về quvền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện 
đầy đủ nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

C- Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện 
đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. 

D- Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện 
đầy đủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Câu 88: Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng là: 

A- Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

B- Tự phê bình và phê bình. 

C- Tập trung dân chủ. 

D- Gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Câu 89: Nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ, đó là: 

A- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại 
hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung 
ương, ở mỗi cấp là Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy). 

B- Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Đại hội cùng cấp, trước cấp 
uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện 
tự phê bình và phê bình. 

C- Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp 
dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội Đại biểu 
toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 90: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi: 

A- Được 100% thành viên trong cơ quan đó tán thành. 

B- Có hơn 2/3 thành viên trong cơ quan đó tán thành. 
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C- Có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. 

D- Có từ 50% trở lên thành viên trong cơ quan đó tán thành. 

Câu 91: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền vận động sự đồng thuận trong xã hội; đồng 
thời trực tiếp báo cáo lên cấp uỷ cấp trên để xem xét giải quyết. Trong thời gian chờ đợi, đảng viên được 
quyền báo lưu và thực hiện ý kiến của cá nhân mình. 

B- Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và phản ánh ý kiến của mình đến Đại 
hội đại biểu toàn quốc, trong thời gian này, đảng viên được quyền thực hiện ý kiến riêng để chứng minh ý 
kiến của mình là đúng. 

C- Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu cho đến Đại hội đại biểu cấp cơ sở, 
song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. 

D- Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên cho đến 
Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái 
với nghị quyết của Đảng. 

Câu 92: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Tổ chức đảng biểu quyết đưa ra các quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình 
trên cơ sở tình hình thực tế. 

B- Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của tất cả các cấp, do vậy, về cơ 
bản không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, nhưng không nhất thiết phải tuân thủ 
một số quy định của pháp luật. 

C- Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của minh, song không được trái 
với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. 

D- Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của tất cả các cấp trên cơ sở chấp 
hành pháp luật của Nhà nước. 

Câu 93: Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, cần phải chú trọng mặt nào? Vì sao? 

A- Phát huy dân chủ sẽ khơi dậy tính tích cực chủ động, sáng tạo của các tổ chức đảng và đảng viên. 

B- Tập trung là cơ sở bảo đảm cho mọi đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, thiểu 
số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cá nhân phải phục tùng tổ chức. 

C- Phải thực hiện dân chủ gắn liền và kết hợp chặt chẽ với tập trung, phát huy dân chủ đi đôi với 
việc tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật của Đảng. Không được tuyệt đối hóa mặt nào: Tuyệt đối hóa dân 
chủ dẫn đến tình trạng vô chính phủ, vô tổ chức, kỷ luật; tuyệt đối hóa tập trung dẫn đến quan liêu, chuyên 
quyền, độc đoán. Cả hai biểu hiện trên đều gây nguy hại và làm giảm sức mạnh của Đảng. 

D- Tùy vào tình hình, điều kiện, giai đoạn cách mạng và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước mà 
Đảng quyết định phải ưu tiên thực hiện yếu tố dân chủ hay yếu tố tập trung. 

Câu 94: Ngoài nguyên tắc tập trung dân chủ, Điều lệ Đảng hiện hành còn quy định những nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động của Đảng là: 

A- Tự phê bình và phê bình; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. 

B- Gắn bó mật thiết với nhân dân. 

C- Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 95: Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà 
nước theo quy định tại: 

 

A- Khoản 1, Điều 7 - Điều lệ Đảng hiện hành. 

B- Khoản 1, Điều 8 - Điều lệ Đảng hiện hành 

C- Khoản 1, Điều 9 - Điều lệ Đảng hiện hành. 

D- Khoản 1, Điều 10 - Điều lệ Đảng hiện hành  

Câu 96: Hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo: 



Khoa 2.2020 
 

13

A- Đơn vị hành chính lãnh thổ cấp thôn, bản, khu phố; cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương. 

B- Đơn vị hành chính lãnh thổ cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương. 

C- Đơn vị hành chính lãnh thổ cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

D- Đơn vị hành chính lãnh thổ cấp thôn, bản, khu phố; cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Câu 97: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Tổ chức cơ sở đảng còn được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, 
đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị. 

B- Tổ chức cơ sở đảng còn được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, 
đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư. 

C- Tổ chức cơ sở đảng còn được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp; kinh tế hoặc công tác, 
đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

D- Tổ chức cơ sở đảng còn được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, 
đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Câu 98: Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam thực hiện 
theo quy định tại: 

A- Chương V của Điều lệ Đảng hiện hành. 

B- Chương VI của Điều lệ Đảng hiện hành  

 C- Chương VII của Điều lệ Đảng hiện hành. 

D- Chương VIII của Điều lệ Đảng hiện hành. 

Câu 99: Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của: 

A- Ban Chấp hành Trung ương. 

B- Bộ Chính trị 

A- Ban Chấp hành Trung ương. 

B- Bộ Chính trị.  

Câu 100: Cấp nào ra quyết định thành lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc? 

A- Cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

B- Cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

C- Cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

D- Cấp ủy cùng cấp. 

Câu 101: Việc chỉ định cấp ủy ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi 
bộ được thực hiện theo quy định tại: 

A- Khoản 2 Điều 10 - Điều lệ Đảng hiện hành. 

B- Khoản 3 Điều 11 - Điều lệ Đảng hiện hành. 

C- Khoản 4 Điều 12 - Điều lệ Đảng hiện hành. 

D- Khoản 5 Điều 13 - Điều lệ Đảng hiện hành. 

Câu 102: Theo Điều lệ Đảng hiện hành, trong nhiệm kỳ của cấp ủy, nếu có sự thay đổi về tổ chức như: 
thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp nào thực hiện việc chỉ định cấp ủy chính thức, bí 
thư, phó bí thư, ban thường vụ? 

A- Cấp ủy cùng cấp. 

B- Cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

C- Cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

D- Cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Câu 103: Nếu có sự thay đổi về tổ chức và cấp ủy mới là cấp ủy được chỉ định thì cấp ủy mới phải tiến 
hành bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Nội dung này thực hiện theo Quy chế bầu cử 
trong Đảng và Điều nào trong Điều lệ đảng hiện hành? 
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A- Điều 30 

B- Điều 31  

C- Điều 32 

D- Điều 33 

Câu 104: Nếu có sự thay đổi về tổ chức và cấp ủy mới là cấp ủy được chỉ định thì nhiệm kỳ của các 

cấp ủy này là: 

A- 5 năm. 

B- Không nhất thiết là 5 năm; cách tính nhiệm kỳ đại hội theo hướng dẫn của Ban Bí thư. 

C- 2,5 năm. 

D- Cả 3 đáp án còn lại đều sai. 

Câu 105: “Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích được khen thưởng theo quy định của Ban Chấp 
hành Trung ương”. Nội dung này được quy định tại Điều nào trong Điều lệ Đảng hiện hành?  

A- Điều 31.  

B- Điều 32. 

C- Điều 33.  

D- Điều 34. 

Câu 106: Tại Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy 
định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có quy định hình thức khen 
thưởng định kỳ và không định kỳ cho tổ chức đảng, gồm: 

A- Được biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ, tặng Huân chương, Huy chương và các 
danh hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước. 

B- Được tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ, tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh 
dự khác của Đảng và Nhà nước. 

C- Được tặng bằng khen, tặng cờ, tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh dự khác 
của Đảng và Nhà nước, 

D- Được tặng cờ, tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà 
nước. 

Câu 107: 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- Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, 
chăm lo đời sống và thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

B- Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 
công nhân. 

C- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng. 

D- Cả A, B, và C đều đúng. 

Câu 108: Tại Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy 
định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có quy định hình thức khen 
thưởng định kỳ và không định kỳ cho đảng viên, gồm: 

A- Được tặng giấy khen, bằng khen, Huy hiệu 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 
70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng, tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh 
dự khác của Đảng và Nhà nước. 

B- Được biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 
năm, 80 năm, 90 năm tuổi Đảng, tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của Đảng và 
Nhà nước. 

C- Được tặng giấy khen, bằng khen, Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 
65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng, tặng Huân chương, Huy chương và các danh 
hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước. 

D- Được biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 
năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng, tặng Huân chương, Huy chương 
và các danh hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước. 
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Câu 109: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Các cấp ủy có thẩm quyền xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ 5 năm 2 lần; 
khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. 

B- Các cấp uỷ có thẩm quyền xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ 3 năm 1 lần; 
khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. 

C- Các cấp uỷ có thẩm quyền xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ hàng năm, 
gắn với việc tổng kết của đảng bộ, chi bộ; theo nhiệm kỳ đại hội 5 năm/lần đối với đảng bộ cấp huyện và 
tương đương; khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. 

D- Các cấp uỷ có thẩm quyền xét khen thưởng định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên có thành 
tích xuất sắc; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên không theo định kỳ gắn với việc tổng kết và đại hội của 
đảng bộ, chi bộ. 

Câu 110: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì thẩm quyền biểu dương đảng viên trong chi bộ, thuộc: 

A- Chi bộ. 

B- Đảng ủy bộ phận 

C- Chi bộ cơ sở. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 111: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì thẩm quyền biểu dương tổ chức đảng, thuộc:  

A- Chi bộ. 

B- Chi bộ cơ sở. 

C- Đảng ủy bộ phận; Đảng ủy cơ sở. 

D- Huyện ủy và tương đương. 

Câu 112: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì thẩm quyền biểu dương, tặng giấy khen cho đảng viên trong 
chi bộ, thuộc: 

A- Chi bộ. 

B- Chi bộ cơ sở. 

C- Đảng ủy bộ phận. 

D- Đảng ủy cơ sở. 

Câu 113: Các hình thức kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng: 

A- 3 hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo. 

B- 3 hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán. 

C- 4 hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, giải tán, cách chức. 

D- 5 hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, giải tán, cách chức. 

Câu 114: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì thẩm quyền biểu dương, tặng giấy khen cho tổ chức đảng 
(những chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm) và đảng viên đạt thành tích xuất sắc 
trong đảng bộ, thuộc:  

A- Chi bộ. 

B- Chi bộ cơ sở 

C- Đảng ủy bộ phận. 

D- Đảng ủy cơ sở. 

Câu 115: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì thẩm quyền xét quyết định công nhận tổ chức cơ sở trong 
sạch, vững mạnh; tặng giấy khen cho những chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 
năm liền và cho đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong đảng bộ, thuộc: 

A- Đảng ủy bộ phận. 

B- Đảng ủy cơ sở. 

C- Huyện ủy (và tương đương). 

D- Tỉnh ủy (và tương đương). 

Câu 116: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì thẩm quyền tặng bằng khen, tặng cờ cho các tổ chức cơ sở 
đảng; tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 
năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng; tặng bằng khen cho đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong đảng bộ, 
thuộc: 

A- Đảng ủy bộ phận. 

B- Đảng ủy cơ sở. 

C- Huyện ủy (và tương đương). 

D- Tỉnh ủy (và tương đương). 
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Câu 117: Việc tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý khác cho tổ chức đảng 
và đảng viên thực hiện theo quy định của: 

A- Bộ Chính trị, Ban Bí thư và pháp luật về thi đua - khen thưởng. 

B- Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương. 

C- Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban thi đua - khen thưởng Nhà nước. 

D- Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban thi đua - khen thưởng Nhà nước. 

Câu 118: Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Kỷ luật Đảng là những văn bản quy phạm pháp luật của Đảng quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của tổ chức đảng và đảng viên. 

B- Kỷ luật Đảng là những quy định bắt buộc mọi đảng viên và tổ chức đảng phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

C- Kỷ luật Đảng là hình thức xử lý của Đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng khi vi phạm Điều lệ Đảng. 

D- Kỷ luật Đảng là hệ thống văn bản của Đảng điều chỉnh mọi hoạt động của đảng viên và tổ chức đảng. 

Câu 119: Tổ chức đảng và đảng viên phải hoạt động theo khuôn khổ của: 

A- Điều lệ Đảng hiện hành. 

B- Đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

C- Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 120 : Chọn câu có nội dung đúng theo tinh thần Điều lệ Đảng hiện hành: 

A- Đảng viên và tổ chức đảng vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, điều lệ của 
đoàn thể không xem là vi phạm kỷ luật của Đảng. 

B- Đảng viên và tổ chức đảng vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước thì bị theo luật pháp hiện 
hành, không xem xét xử lý kỷ luật về Đảng. 

C- Đảng viên và tổ chức đảng vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, điều lệ của 
đoàn thể là vi phạm kỷ luật của Đảng. 

D- Có trường hợp đảng viên và tổ chức đảng vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, điều 
lệ của đoàn thể nhưng không vi phạm kỷ luật của Đảng. 
 

BÀI 4: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ  MINH 
 

Câu 121: Theo quan điểm Hồ Chí Minh “yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình” là phải như 

thế nào? 

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- Cả 3 đáp án còn lại đều đúng 

Câu 122: 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 

Câu 123: “Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thuộc 
phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A-Phong cách sinh hoạt. 

B-Phong cách nói đi đôi với làm. 

C-Phong cách tư duy 

D-Phong cách lãnh đạo 

Câu 124: Theo quan niệm Hồ Chí Minh, vấn đề quan trọng nhất trong giáo dục đạo đức là phải thực 
hiện điều gì? 
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A- Khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh trong mỗi người 

B- Vai trò nêu gương của đảng viên 

C- Khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc 

D- Phải đấu tranh chống lại tiêu cực, lạc hậu 

Câu 125: “Đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân” thuộc phong cách 
nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách lãnh đạo  

B- Phong cách nói đi đôi với làm 

C- Phong cách tư duy 

D- Cả 3 đáp án còn lại đều sai. 

Câu 126: Theo quan niệm Hồ Chí Minh, trong rèn luyện đạo đức thì điều gì có vai trò rất quan trọng?  

A- Tự giáo dục 

B- Tự rèn luyện 

C- Tự học tập 

D- Tự phê bình 

Câu 127: “Phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách ứng xử. 

B- Phong cách sinh hoạt 

C- Phong cách lãnh đạo 

     D- Cả 3 đáp án còn lại đều sai. 

Câu 128: “Hài hòa, uyển chuyển, có lý, có tình” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách tư duy  

B- Phong cách ứng xử. 

C- Phong cách sinh hoạt. 

D- Phong cách lãnh đạo 

Câu 129: “Lời nói và hành động phải đi liền với nhau” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh?  

A- Phong cách làm việc. 

B- Phong cách lãnh đạo 

C- Phong cách diễn đạt. 

D- Phong cách nói đi đôi với làm. 

Câu 130: “Đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn” thuộc phong cách nào của Hồ Chí 
Minh? 

A- Phong cách tư duy 

B- Phong cách nói đi đôi với làm. 

C- Phong cách ứng xử. 

D- Phong cách làm việc 

Câu 131: Nội dung thể hiện phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là? 

A- Khoa học 

B- Kế hoạch 

C- Đúng giờ 

D- Tất cả các đáp án trên 

Câu 132: 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 133: Một trong những biểu hiện của phong cách tư duy Hồ Chí Minh là? 

A- Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ 

B- Cần, kiệm, liêm, chính 

C- Gần gũi với cách nghĩ của quần chúng 

D-  Khoa học, cách mạng, hiện đại  

Câu 134: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” thể hiện phong cách 
nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách diễn đạt. 

B- Phong cách lãnh đạo dân chủ, trọng dân, sát dân. 

C- Phong cách làm việc. 

D- Phong cách nói đi đôi với làm.  

Câu 135: “Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh?  

A- Phong cách sinh hoạt.  

B-Phong cách lãnh đạo dân chủ, trọng dân, sát dân. 

C- Phong cách nói đi đôi với làm. 

D- Phong cách diễn đạt.  

Câu 136: “Luôn luôn nêu gương” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách sinh hoạt. C- Phong cách tư duy 
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B- Phong cách nói đi đôi với làm D- Phong cách lãnh đạo 

Câu 137: 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 138: 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 

B- Đặc biệt quan trọng 

C- Quan trọng 

D- Thường xuyên 

Câu 139: “Ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao” thuộc phong cách 
nào của Hồ Chí Minh?  

A- Phong cách tư duy 

B- Phong cách diễn đạt 

C- Phong cách sinh hoạt 

D- Phong cách lãnh đạo 

Câu 140: Nội dung nào sau đây thuộc phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh? 

A- Cần, kiệm, liêm, chính 

B- Biến hóa, nhất quán mà đa dạng 

C- Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp 

D-Tôn trọng quy luật tự nhiên 

Câu 141: Nội dung nào sau đây thuộc phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh? 

A- Hài hòa, uyển chuyển, có lý, có tình 

B- Dân chủ, trọng dân, sát dân 

C- Nói đi đôi với làm. 

D- Cần, kiệm, liêm, chính. 

Câu 142: “Sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách sinh hoạt. 

B-Phong cách lãnh đạo dân chủ, trọng dân, sát dân. 

C- Phong cách nói đi đôi với làm. 

D- Phong cách diễn đạt.  

Câu 143: “Chân tình, nồng hậu, tự nhiên” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh?  

A-- Phong cách diễn đạt. 

B- Phong cách lãnh đạo. 

C- Phong cách ứng xử. 

D- Phong cách tư duy. 

Câu 144 “Linh hoạt, chủ động, biến hóa” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh?   

A- Phong cách sinh hoạt. 

B- Phong cách lãnh đạo 

C- Phong cách nói đi đôi với làm. 

D- Phong cách ứng xử.  

Câu 145: “Luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh?  

A- Phong cách tư duy. 

B- Phong cách diễn đạt. 

C- Phong cách ứng xử. 

D- Tất cả đều sai. 

Câu 146: “Sống cần, kiệm, liêm, chính” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách tư duy. 

B- Phong cách lãnh đạo 

C- Phong cách làm việc. 

D- Phong cách sinh hoạt. 

Câu 147: “Tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách ứng xử 

B- Phong cách sinh hoạt 

C- Phong cách tư duy 

D- Phong cách diễn đạt 

Câu 148: “Khiêm  tốn, nhã nhặn, lịch thiệp” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh? 

A- Phong cách sinh hoạt. 

B- Phong cách lãnh đạo. 

C- Phong cách ứng xử.  

D- Tất cả đều sai. 
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Câu 149: Một trong những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là gì? 

A- Thực hiện trung với nước, hiếu với dân. 

B- Trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc. 

C- Tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

D- Tất cả nội dung trên.  

Câu 150: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải thực 
hiện điều gì sau đây? 

A- Gặp khó khăn thì nản lòng 

B- Có ý chí vươn lên trong cuộc sống 

C- Lo cho cá nhân trước, tập thể sau 

D- Tất cả các nội dung trên đều đúng 

Câu 151: 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 152: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải thực 
hiện điều gì sau đây? 

A- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc 

B- Làm việc cầm chừng, mong sao hoàn thành nhiệm vụ 

C- Làm việc được chăng hay chớ 

D- Việc dễ thì nhận, việc khó thì tránh 

Câu 153: Những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là gì? 

A- Tích cực lao động, học tập, công tác. 

B- Quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân. 

C- Không xã hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức. 

D- Tất cả nội dung trên.  

Câu 154: Một trong những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là: 

A- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không để cho lợi ích cá nhân chi phối. 

B- Phải xem trọng lợi ích của bản thân. 

C- Lợi ích của bản thân và gia đình là hàng đầu. 

D-Tất cả nội dung trên. 

Câu 155: 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- Cả 3 đáp án còn lại đều đúng 

Câu 156: Một trong những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là: 

A- Kiên quyết chống bệnh lười biếng, chạy theo lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, 
nói nhiều làm ít, làm dối, làm ẩu. 

B- Chạy theo chủ nghĩa thành tích, bao che, giấu giếm khuyết điểm 

C- Luôn quan tâm đến lợi ích của bản thân và gia đình. 
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D- Tất cả các nội dung trên 

Câu 157: Một trong những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là: 

A- Sống vì bản thân là trên hết. 

B- Phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. 

C- Sống theo tình cảm cá nhân. 

D-  Biết a dua, xu nịnh. 

Câu 158: “Vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi cách bức” thuộc phong cách nào của Hồ Chí Minh?   

A- Phong cách ứng xử. 

B- Phong cách lãnh đạo 

C- Phong cách nói đi đôi với làm. 

D- Phong cách sinh hoạt. 

Câu 159: Một trong những nhiệm vụ để góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là: 

A- Vì động cơ cá nhân, vụ lợi mà ‘đấu đá”.  

B- Chuộng hình thức, thích nghe lời khen. 

C- Đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ. 

D- Phê bình có mục đích trong sáng, có lý, có tình 

Câu 160: 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 

C- Chỉ thị số 05; ngày 15/5/2016 

D- Chỉ thị số 06; ngày 07/11/2006 
 

BÀI 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Câu 161: 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. 

Câu 162 Kết nạp đảng đối với những người trên 60 tuổi do cơ quan nào xem xét, quyết định? 

A- Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

B- Cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định. 

C- Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 

D- Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở. 

Câu 163: Vì sao Đảng luôn quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên?  

A- Đảng cần những người có sức khỏe, trí tuệ. 

B- Đảng cần những người trẻ tuổi. 

C- Đảng muốn trẻ hóa, bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng. 

D- Đảng cần những con người mới năng động, sáng tạo hơn. 

Câu 164 Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là: 

A- Chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc 
Việt Nam; 

B- Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng; 
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C- Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân nhân lao động lên trên lợi ích cá nhân 

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 165 Những điều kiện chủ yếu được quan tâm khi xem xét kết nạp người vào Đảng là gì? 

A- Tự giác thực hiện nhiệm vụ, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng 

B- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 

C- Có quan hệ gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm… 

D- Cả A, B và C đều đúng 

Câu 166 Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần: 

A- Hiểu biết sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục 
tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra; 

B- Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng; 

C- Đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất 
của người chiến sĩ cách mạng. 

D- Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 167: Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!...Chúng ta vào Đảng 
là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ người Đảng viên”. Câu nói trên 
của: 

A- Tổng Bí thư Trần phú. 

B- Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

C- Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

D- Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

Câu 168: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Câu nói này của ai? 

A- Tổng Bí thư Lê Duẫn. 

B- Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

C- Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D- Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

Câu 169: Đảng phải làm gì để trẻ hóa đội ngũ đảng viên? 

A- Quan tâm phát triển đảng trong học sinh, sinh viên. 

B- Quan tâm phát triển Đảng đối với những người có tính năng động, sáng tạo. 

C- Quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên, những người trẻ tuổi. 

D- Tất cả các đáp án trên đều đúng 

Câu 170: Đảng Cộng sản Việt Nam là?  

A- Dân tộc Việt Nam 

B- Giai cấp Công nhân Việt Nam 

C- Các tầng lớp nhân dân lao động. 

D- Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. 

Câu 171: Để có động cơ đúng đắn vào Đảng, người phấn đấu vào Đảng cần phải làm gì? 

A- Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng. 

B- Cần nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng. 

C- Chấp hành nghiêm mọi quy định của cơ quan, đơn vị nơi công tác. 

D- Chấp hành nghiêm quy định, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Câu 172: Trong các nội dung sau, động cơ vào Đảng đúng đắn nhất là nội dung nào? 

A- Nghiên cứu, nắm bắt được con đường phát triển của Đảng. 

B- Xác định được đường lối, chủ trương của Đảng. 

C- Hiểu biết sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, 
nhiệm vụ do Đảng đề ra. 
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D- Nắm vững các chính sách của Đảng. 

Câu 173: Những người chưa đủ 18 tuổi có được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam không? 

A- Có thể nếu có lý do và nguyện vọng chính đáng. 

B- Có thể nếu người đó là người đồng bào dân tộc thiểu số. 

C- Không kết nạp vào Đảng. 

D- Có thể nếu người đó có thành tích thật sự nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ. 

Câu 174: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!...Chúng ta vào 
Đảng để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên” 
là câu nói của ai ? 

A- Tôn Đức Thắng 

B- Phạm Văn Đồng 

C- Hồ Chí Minh 

D- Trường Chinh 

Câu 175: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống” là câu nói của ai? 

A- Trần Phú 

B- Hồ Chí Minh 

C- Lê Hồng Phong 

D- Hà Huy Tập 

Câu 176: Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là 

A- Yêu nước, thương dân 

B- Gắn bó mật thiết với nhân dân 

C- Tinh thần đoàn kết quốc tế 

D- Luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích của mình 

Câu 177 : “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” là câu nói 
của ai? 

A- Hồ Chí Minh 

B- Phạm Văn Đồng 

C- Tôn Đức Thắng 

D- Trần Phú 

Câu 178: Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nói về vấn đề 
gì ? 

A- Tiêu chuẩn kết nạp Đảng 

B- Thời gian kết nạp Đảng 

C- Quy định độ tuổi kết nạp Đảng 

D- Thi hành Điều lệ Đảng 

Câu 179: Cái được lớn nhất khi vào Đảng là 

A- Được kết nạp vào Đảng 

B- Được thăng quan, tiến chức 

C- Được dấn thân theo lý tưởng cách mạng 

D- Được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến 

Câu 180: Người chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương có được kết nạp Đảng không? 

A- Được kết nạp vào Đảng. 

B- Không được kết nạp vào Đảng. 

C- Được kết nạp nhưng theo hướng dẫn riêng của Ban Bí thư. 

D- Được kết nạp nếu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Câu 181: Bản lĩnh chính trị được thể hiện như thế nào? 

A- Có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình 

B- Trong rèn luyện và chiến đấu 

C- Nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào 
cũng không dao động, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu 

D- Cả 3 đáp án còn lại đều đúng 
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Câu 182: Bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay được thể hiện như thế nào 

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

B- Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng 

C- Kiên định đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng 

D- Cả A, B, C đều đúng 

Câu 183: Nền tảng tư tưởng của Đảng là 

A- Chủ nghĩa Mác-Lênin 

B- Tư tưởng Hồ Chí Minh 

C- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

D- Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Câu 184: Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường 
của...... 

A- Giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin 

B- Giai cấp nông dân 

C- Giai cấp công nhân và nhân dân lao động 

D- Chủ ngĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Câu 185: Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng con đường nào 

A- Tôi luyện trong chiến đấu 

B- Qua hoạt động chính trị - xã hội 

C- Qua nghiên cứu lý luận 

D- Nỗ lực của bản thân trong học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Câu 186: Đường lối của Đảng là sự kết hợp hài hòa những lợi ích nào? 

A- Lợi ích toàn xã hội 

B- Lợi ích tập thể 

C- lợi ích cá nhân 

D- Cả A, B, C đều đúng 

Câu 187: Đường lối của Đảng là sự kết hợp hài hòa ba loại lợi ích? Vậy theo đồng chí lợi ích nào là 
động lực trực tiếp 

A- Lợi ích cá nhân 

B- Lợi ích tập thể 

C- Lợi ích toàn xã hội 

D- Cả A, B, C đều đúng 

Câu 188: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là lời dạy của ai 

A- Hà Huy Tập 

B- Trường Chinh 

C- Đỗ Mười 

D- Hồ Chí Minh 

Câu 189: Muốn trở thành Đảng viên, người phấn đấu vào đảng phải gắn bó với? 

A- Tập thể 

B- Nhân dân 

C- Đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố 

D- Cả A, B, C đều đúng 

Câu 190: Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng cần phải 

A- Nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng 

B- Gắn bó mật thiết với nhân dân 

C- Luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn 

D- Tích cực cùng địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

Câu 191: Tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của 

A- Của tất cả mọi người C- Của người phấn đấu vào Đảng 
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B- Của cán bộ, đảng viên D- Của mọi tổ chức Đảng 

Câu 192: 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 193: 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- Cả 3 đáp án còn lại đều sai 

Câu 194: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của? 

A- Những người yêu nước, có tri thức. 

B- Giai cấp công nhân 

C- Giai cấp vô sản. 

D- Giai cấp tư bản. 

Câu 195: Điều lệ Đảng có quy định trình độ học vấn của người vào Đảng không? 

A- Không quy định. 

B- Có quy định. 

C- Quy định riêng cho từng khu vực. 

D- Quy định riêng cho từng thành phần dân tộc. 

Câu 196: Để tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động toàn Đảng cần phải làm gì? 

A- Mỗi đảng viên phải sinh hoạt tại một tổ chức cơ sở Đảng nhất định. 

B- Được một tổ chức trực tiếp lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động. 

C- Mỗi đảng viên cần có ý thức tự giác, tích cực thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. 

D- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cho mọi đảng viên. 

Câu 197: Tổ chức đảng là gì? 

A- Đảng là tổ chức được tạo nên để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước, vì sự tiến bộ của xã hội. 

B- Đảng là một tổ chức của những người chung chí hướng, đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

C- Đảng là một tổ chức xã hội quy tụ những thành viên ưu tú nhất của đất nước để tập trung lãnh 

đạo xây dựng đất nước thông qua những chủ trương đúng đắn, sáng tạo. 

D- Đảng là một tổ chức mà trong đó mỗi cá nhân đều có những phẩm chất tiên tiến nhất, tốt đẹp nhất, có 

tài năng và trí tuệ hơn hẳn những người bình thường. 

 Câu 198: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai 

cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của 

Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân” 

được trích tại điểm mấy, điều mấy của điều lệ Đảng 

A- Điểm 2 Điều 1 

B- Điểm 1 điều 1 

C- Điểm 2 Điều 2 

D- Điểm 1 Điều 3 
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Câu 199: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng 

tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và 

vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc” là câu nói của ai? 

A- Hồ Chí Minh 

B- Lênin 

C- Các-Mác 

D- Ănghen 

Câu 200: 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. 
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