STT: 02
BỘ CÂU HỎI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HFIC
Hội thi “Tìm hiểu và đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống” năm 2016

Phần I
CÂU HỎI VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2015- 2020

Câu 01: Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X diễn ra vào khoảng thời gian nào?
Đáp án: từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2015 (Theo Nghị quyết Đại hội
Đảng Thành phố)
Câu 02: Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X có bao nhiêu đại biểu tham dự?
Đáp án: 450 đại biểu (Theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành
ủy)
Câu 03: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X có bao nhiêu ủy viên?
Đáp án: 69 ủy viên.
Câu 04: Ban Thường vụ Thành ủy khóa X có bao nhiêu ủy viên?
Đáp án: 15 đồng chí
Câu 05: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X hiện nay có bao nhiêu đồng chí
Phó Bí thư?
Đáp án: 4 đồng chí
Câu 06: Hoàn chỉnh đoạn nhận định sau trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố
khóa X:
“Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo,
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nỗ lực đạt được những ………(1) trên tất
cả các lĩnh vực; mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho Nhân dân thành phố; từ thực tiễn
thành phố, góp phần để Trung ương nghiên cứu hoàn thiện……… (2), đặc biệt trên 2
vấn đề lớn là ……… (3) và……… (4)”.
Đáp án:
(1) thành tựu quan trọng
(2) đường lối đổi mới của Đảng
(3) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(4) đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Câu 07: Hãy nêu 04 trong mục tiêu tổng quát 5 năm 2015 – 2020 được xác định trong
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X gồm bao nhiêu nội dung chính?
Đáp án: Bao gồm 6 nội dung
- Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh;
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước;
- Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội;
- Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố,
gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội, bảo vệ môi trường;
- Nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
- Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại,
nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học
- công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Câu 08: Hãy nêu 04 trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020 được
xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X là gì?
Đáp án:
1. Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh
2. Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
3. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo
4. Phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ thật sự là động lực phát
triển kinh tế - xã hội
5. Phát triển văn hóa, xây dựng con người
6. Phát triển y tế, thể dục - thể thao
7. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội
8. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc
9. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế
10. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường
mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
11. Xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả
12. Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên
13. Bảy chương trình đột phá
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Câu 09: Nêu tên bảy chương trình đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Thành phố khóa X là gì?
Đáp án:
- Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Chương trình cải cách hành chính
- Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế
thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập
- Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông
- Chương trình giảm ngập nước
- Chương trình giảm ô nhiễm môi trường
- Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị
Câu 10: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định các đặc trưng, tính cách của con người thành phố
cần nghiên cứu, phát huy trong đặc điểm chung của con người Việt Nam là gì?
Đáp án: Luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái,
nghĩa tình
Câu 11: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định trong lĩnh vực y tế phải nâng cao chất lượng, tác
dụng hoạt động của hệ thống nào, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách nào?
Đáp án:
- Nâng cao chất lượng, tác dụng hoạt động của hệ thống trạm y tế phường - xã, thị
trấn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế cộng đồng, phòng bệnh.
- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế
toàn dân
Câu 12: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định tăng cường các giải pháp hỗ trợ người có công
phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là
các đối tượng nào?
Đáp án: Các hộ trong diện nghèo, cận nghèo, ở nông thôn, người trong diện di
dời, tái định cư.
Câu 13: Nêu 02 ý trong các ý của báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành
phố khóa IX tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định phương hướng an sinh
xã hội như thế nào?
Đáp án:
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- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, đặc biệt chú trọng giải quyết
tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người đều có việc làm và thu nhập ổn định, đủ
điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động; chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
- Chú trọng nâng cao vai trò, năng lực của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn
trên thị trường lao động, tăng cường các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn lao động, hỗ
trợ lao động khu vực không chính thức.
- Bảo đảm tốt an sinh xã hội, trợ lực giúp hộ nghèo, người nghèo giảm nghèo bền
vững; củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới,
chú trọng việc làm và thu nhập của cư dân nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, cơ cấu lao động.
- Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo mọi
người dân đều công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, hưởng thụ các thành quả
phát triển của thành phố.
- Nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, nâng cao hiệu quả trợ giúp cho các đối
tượng yếu thế, neo đơn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp
Nhân dân.
Câu 14: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải
cách tư pháp; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, các
cơ quan bảo vệ pháp luật của thành phố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ
……… (1), ……… (2), ……… (3), bảo vệ ……… (4), lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; không để tình trạng oan, sai, không bỏ lọt tội
phạm. Thực hiện tốt hơn cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân và phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp.” Hãy điền những từ còn thiếu.
Đáp án:
(1) Công lý
(2) Quyền con người
(3) Quyền công dân
(4) Chế độ xã hội chủ nghĩa
Câu 15: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định triển khai hiệu quả, đồng bộ hoạt động đối ngoại
của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nhân dân trên các lĩnh vực nào?
Đáp án: Chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa; đẩy
mạnh các hoạt động giao lưu và truyền bá văn hóa với các quốc gia trong khu vực và
trên thế giới
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Câu 16: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự …….” Hãy
điền những từ còn thiếu.
Đáp án: Tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách
nhiệm với dân.
Câu 17: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X nêu phương hướng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư
tưởng chính trị gồm những nội dung nào?
Đáp án:
- Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là năng lực cụ thể hóa,
vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị;
- Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong
các kỳ họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.
- Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân tham
gia xây dựng Đảng.
Câu 18: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định phải chú trọng kết nạp đảng từ đối tượng nào?
Đáp án: công nhân, trí thức, thanh niên
Câu 19: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định “Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương
trình………(1);………(2); ………(3); tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách thu hút, sử
dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng trí thức trẻ tuổi có trình độ thạc sĩ trở
lên; nghiên cứu, thực hiện thi tuyển một số chức danh quản lý ở cấp sở, ngành, quận,
huyện và cơ quan tương đương.” Hãy điền những từ còn thiếu.
Đáp án:
(1) tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi
(2) cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân
(3) đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

5

Câu 20: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX tại Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X xác định phải chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức như thế nào?
Đáp án:
- Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Đoàn trong huy động, tổ chức cho thanh niên
xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội;
- Xây dựng và phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội thực sự tiêu biểu; có năng lực vận động
thanh niên;
- Phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên
mới và đào tạo cán bộ trẻ tuổi.
Phần II
CÂU HỎI VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
(NHIỆM KỲ 2016 – 2020)
Câu 21: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra vào khoảng thời gian
nào và tổ chức ở địa phương nào?
Đáp án: từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội (Theo Nghị
quyết Đại hội Đảng)
Câu 22: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có bao nhiêu đại biểu tham
dự?
Đáp án: 1.510 đại biểu
Câu 23: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có bao nhiêu ủy viên chính thức?
Bao nhiêu ủy viên dự khuyết?
Đáp án: Gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Câu 24: Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có bao nhiêu đồng
chí?
Đáp án: 19 đồng chí
Câu 25: Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII có bao nhiêu đồng chí?
Đáp án: 9 đồng chí
Câu 26: Tỉ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là bao nhiêu?
Đáp án: 10% (20 đồng chí)
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Câu 27: Hoàn chỉnh đoạn nhận định sau trong Nghị quyết Đại hội XII
“Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu ...
(1); đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập
trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển ...(2) hơn”.
Đáp án: (1) to lớn, có ý nghĩa lịch sử; (2) nhanh và bền vững
Câu 28: Hoàn chỉnh đoạn nhận định sau trong Nghị quyết Đại hội XII
“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định
đường lối đổi mới của Đảng ta là ......(1); con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta
là ...... (2) của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh
nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo ...... (3) quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi
mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.”
Đáp án: (1) đúng đắn, sáng tạo; (2) phù hợp với thực tiễn; (3) tiền đề, nền tảng
Câu 29: Mục tiêu tổng quát 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ta xác định trong Nghị
quyết Đại hội XII gồm bao nhiêu nội dung chính?
Đáp án: Bao gồm 6 nội dung
- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.
- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền
vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện
đại.
- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ
nghĩa.
- Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển
đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Câu 30: Các chỉ tiêu quan trọng 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ta xác định trong Nghị
quyết Đại hội XII là bao nhiêu nhóm chỉ tiêu, với bao nhiêu chỉ tiêu cụ thể?
Đáp án: Bao gồm 3 nhóm chỉ tiêu với 18 chỉ tiêu cụ thể.
- Nhóm chỉ tiêu Kinh tế: 09 chỉ tiêu
- Nhóm chỉ tiêu Xã hội: 06 chỉ tiêu.
- Nhóm chỉ tiêu Môi trường: 03 chỉ tiêu
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Câu 31: Các chỉ tiêu về kinh tế 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ta xác định trong Nghị
quyết Đại hội XII là gì?
Đáp án:
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5-7%/năm.
+ Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200- 3.500 USD; tỉ trọng
công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân
5 năm bằng khoảng 32-34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP.
+ Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 3035%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng
tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm.
+ Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38-40%.
Câu 32: Các chỉ tiêu về xã hội 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ta xác định trong Nghị
quyết Đại hội XII là gì?
Đáp án: Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội
khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65-70%, trong đó có bằng cấp,
chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9-10 bác sỹ và trên
26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ
hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0-1,5%/năm.
Câu 33: Các chỉ tiêu về môi trường 5 năm 2016 – 2020 được Đảng ta xác định trong
Nghị quyết Đại hội XII là gì?
Đáp án: Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử
dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95-100% chất thải y tế được xử
lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.
Câu 34: Nghị quyết Đại hội XII xác định bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm 5 năm 2016 –
2020?
Đáp án: 6 nhiệm vụ trọng tâm.
(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả.
(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất
lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện
mới.
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(5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân.. Phát
huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung
xây dựng con người; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
Câu 35: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có tiêu đề là gì?
Đáp án: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh
toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới;
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Câu 36: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhắc lại và nêu ra những nguy cơ nào?
Đáp án:
- Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới;
- Nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta;
- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp;
- Khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có
mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào
Đảng và Nhà nước.
- Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn.
- Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.
Câu 37: Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khi xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp
theo hướng hiện đại cần chú trọng những tiêu chí nào?
Đáp án:
- Những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế (GDP bình quân đầu
người, tỉ trọng giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo, tỉ trọng nông nghiệp, tỉ lệ đô thị hóa,
điện bình quân đầu người,...)
- Những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển về mặt xã hội (chỉ số phát triển con
người, tuổi thọ bình quân, chỉ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, số bác sĩ trên 1
vạn dân, tỉ lệ lao động qua đào tạo,...)
- Những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển về môi trường (tỉ lệ dân số sử dụng
nước sạch, độ che phủ rừng, tỉ lệ giảm mức phát thải khí nhà kính,...)
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Câu 38: Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, “động lực chủ yếu” của công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong giai đoạn tới là gì?
Đáp án: khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao
Câu 39: Để hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định những nhiệm vụ nào?
Đáp án:
- Tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại
hình doanh nghiệp
- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước
về kinh tế - xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã
hội.
Câu 40: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định đến khi nào khoa học và công nghệ Việt
Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến khi nào, có một số
lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới?.
Đáp án:
- Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của
nhóm các nước dẫn đầu ASEAN;
- Đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Câu 41: Về quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, Báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng xác định những nhiệm vụ nào?
Đáp án:
- Giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm an
sinh xã hội.
- Coi trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình,
bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc.
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Câu 42: Về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định mục
tiêu gì đến năm 2020?
Đáp án:
Đến năm 2020, có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên
theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi
trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì
cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; về cơ bản,
chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai, giảm mức phát thải khí
nhà kính.
Câu 43: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm
chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của lũ lụt, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển,
triều cường, xâm nhập mặn do nước biển dâng đối với các vùng nào?
Đáp án: Vùng ven biển, vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng Sông Hồng,
duyên hải miền Trung.
Câu 44: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định phương hướng gì trong xây dựng đội ngũ
trí thức đến năm 2020?
Đáp án:
- Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu phát triển đất nước.
- Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.
- Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả
cống hiến.
- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của
trí thức.
- Có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước.
- Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu
khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
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Câu 45: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định phương hướng gì đối với thanh niên đến
năm 2020?
Đáp án:
- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền
thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành
mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ
trẻ.
- Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ
học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực.
- Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng
tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.
- Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách.
Câu 46: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định phương hướng gì đối với cựu chiến binh
đến năm 2020?
Đáp án: Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện, đồng thời động viên
cựu chiến binh:
- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã
hội chủ nghĩa;
- Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống;
- Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ;
- Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội
phạm và các tệ nạn xã hội;
- Góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền
trong sạch, vững mạnh.
Câu 47: Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng xác định phương hướng gì?
Đáp án:
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng
lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị
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- Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
- Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà
nước
- Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
Câu 48: Về chính quyền địa phương, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định phương
hướng gì?
Đáp án:
- Trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của nền hành
chính quốc gia, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của mỗi cấp
chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của chính quyền địa
phương gắn kết hữu cơ với đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở
nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo luật định.
Phần III
VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA
BỘ CHÍNH TRỊ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Câu 49. Hãy điền vào chỗ trống những từ/ cụm từ còn thiếu trong đoạn sau (trích phần
mục đích của kế hoạch số 03-KH/TW của Ban chấp hành Trung ương về thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh):
“Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ
bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc … của mỗi cấp
uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương,
cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, đoàn viên và hội viên.”
A. tự giác
B. thường xuyên
C. tự giác, thường xuyên
D. hằng ngày
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Câu 50. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” quy định các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã
hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm:
A. “trên trước, dưới sau”
B. “trong trước, ngoài sau”
C. “học đi đôi với làm theo”
D. Tất cả các phương châm nêu trên
Câu 51. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” quy định việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung
thực hiện trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam do cơ
quan nào phụ trách:
A. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương
B. Ban Tổ chức Trung ương
C. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
D. Ban Tuyên giáo Trung ương
Câu 52. Theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” cơ quan nào được giao việc xây dựng kế hoạch về giáo
dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ?
A. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
B. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
C. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
D. Ban Tuyên giáo Trung ương
Câu 53. Theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cơ quan nào được giao chỉ đạo, chủ trì việc sơ kết hằng
năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ?
A. Ban Bí thư Trung ương Đảng
B. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
C. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp
D. Ban Tuyên giáo Trung ương
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Câu 54. Nội dung nào sau đây KHÔNG PHẢI là một trong những nội dung chủ yếu cần
thực hiện theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”?
A. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
B. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
C. Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
D. Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam và tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Câu 55. Hãy điền vào chỗ trống những từ/ cụm từ còn thiếu trong đoạn sau:
“Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên … tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan,
đơn vị nơi công tác.”
A. học tập và làm theo
B. xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo
C. xây dựng kế hoạch và làm theo
D. làm theo
Câu 56. Theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải:
A. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội
dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
B. Xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ,
đảng viên, quần chúng noi theo
C. Xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
D. Làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo
Câu 57. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
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đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành
động của các cấp uỷ vào thời gian nào?
A. Trong quý II-2016
B. Trong quý III-2016
C. Trong quý IV-2016
D. Trong quý V-2016
Câu 58. Theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tổ chức và người Việt Nam ở
ngoài nước do cơ quan nào phụ trách?
A. Ban Tuyên giáo Trung ương
B. Đảng uỷ Ngoài nước
C. Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao
D. Tất cả các cơ quan nêu trên
Phần IV
CÂU HỎI VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC, SỰ KIỆN…
Câu 59. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện
nào sau đây:
A. Chánh cương vắn tắt
B. Sách lược vắn tắt
C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt
D. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Chương trình
vắn tắt
Câu 60: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?
A. Hồ Chí Minh
C. Trần Phú

B. Trần Văn Cung
D. Lê Hồng Phong

Câu 61. Sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc vào thời gian nào?
A. 28/01/1941
B. 10/5/1941
C. 19/5/1941
D. 22/12/1944
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Câu 62. Ai là người được giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải
phóng quân vào ngày 22/12/1944?
A. Văn Tiến Dũng
B. Phạm Văn Đồng
C. Võ Nguyên Giáp
D. Trường Chinh
Câu 63. Theo công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt
Nam (PAPI) năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng bao nhiêu?
Đáp án: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 34,22 điểm, xếp thứ 47/63 tỉnh thành phố.
Câu 64. Năm 2015, Chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI) của TP. Hồ Chí Minh ở vị
trí thứ bao nhiêu?
Đáp án: Vị trí thứ 6 (Tụt hạng 2 bậc từ vị trí thứ 4 năm 2014 xuống vị trí thứ 6,
hoán đổi vị trí cho tỉnh Vĩnh Phúc) .
Câu 65. Lễ ký kết để xác thực lời văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
được tổ chức vào ngày nào? Kể tên các nước tham gia Hiệp định.
Đáp án: Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 12
nước tham gia Hiệp định gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Malai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tham dự Lễ
ký kết để xác thực lời văn Hiệp định TPP tại Auckland, Niu Di-lân.
Câu 66. Hãy cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) với tên gọi
của Đảng là gì?
Đáp án: Đảng Lao động Việt Nam
Câu 67. Hãy cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được tổ chức vào
năm 1976 sau khi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, tên Đảng được đổi lại là gì?
Đáp án: Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 68. Hãy cho biết tại Đại hội đại biểu biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986), số
lượng Đảng viên là bao nhiêu?
Đáp án: 1,9 triệu đảng viên
Câu 69. Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?
Đáp án: Đại hội VI
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Câu 70. Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khóa V quyết định phải dứt khoát xóa
bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa
?
Đáp án: Hội nghị lần thứ tám (6-1985)
Câu 71. Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả
của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều
kiện cụ thể nước ta?
Đáp án: Đại hội VII
Câu 72. Đồng chí hãy cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa
3 (1983-1986) đồng chí nào được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy?
Đáp án: Đồng chí Mai Chí Thọ
Câu 73. “Vì cả nước, cùng cả nước, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nhất định xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội” là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư nào tại Đại
hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh?
Đáp án: Đ/c Lê Duẩn tại Đại hội lần 3
Câu 74. Có mấy điều trong Quy định của Ban chấp hành Trung ương “về những điều
đảng viên không được làm” ?
A. 19 điều
B. 18 điều
C. 17 điều
D. 16 điều.
Câu 75. Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành
Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải?
A. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
B. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi
dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng
chính trị thì do cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.
C. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp giấy chứng nhận cách đây 6
năm.
D. Học và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.
Câu 76. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở
như thế nào?
A. Mỗi tháng 1 lần.
B. Mỗi quý 1 lần.
C. Mỗi năm 1 lần.
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D. Mỗi năm 2 lần.
Câu 77. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức
là?
A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ.
B. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức.
C. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
D. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương.
Câu 78. Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng
là?
A. Tổ chức đảng.
B. Đảng viên.
C. Tổ chức đảng và đảng viên.
D. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.
Câu 79. Nội dung nào sau đây thuộc chức năng của cấp ủy đảng?
A. Chức năng quản lý Nhà nước.
B. Chức năng đoàn kết, tập hợp thanh niên.
C. Chức năng lãnh đạo.
D. Chức năng giám sát và phản biện xã hội.
Câu 80. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp do cơ quan nào bầu
cử?
A. Cấp ủy cùng cấp.
B. Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.
C. Ủy ban kiểm tra cùng cấp.
D. Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp.
Câu 81. Chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày
ra quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền)?
A. 90 ngày.
B. 60 ngày làm việc.
C. 45 ngày làm việc.
D. 30 ngày làm việc.
Câu 82. Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng
được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra?
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A. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, trước hết là
cán bộ lãnh đạo, quản lý.
B. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương.
C. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
D. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Câu 83. Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản
Việt Nam là nguyên tắc nào?
A- Tự phê bình và phê bình;
B- Tập trung dân chủ;
C- Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật;
D- Cả 3 phương án trên.
Câu 84. Chủ thể công tác tư tưởng của Đảng là?
A. Các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở;
B. Cấp ủy là người lãnh đạo;
C. Cơ quan tuyên giáo các cấp là lực lượng tham mưu nòng cốt;
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 85. Đối tượng công tác tư tưởng của Đảng là?
A. Cán bộ;
B. Đảng viên;
C. Nhân dân;
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 86. Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định chính thức là nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng tại Đại hội nào?
A. Đại hội lần thứ VI (12/1986).
B. Đại hội lần thứ VII (6/1991).
C. Đại hội lần thứ VIII (6/1996).
D. Đại hội lần thứ IX (4/2001).
Câu 87. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "tuyên truyền là..."
A. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
B. Giới thiệu nghị quyết của Đảng cho nhân dân.
C. Làm cho nhân dân hiểu và tin vào Đảng
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D. Đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm.
Câu 88. Nội dung nào là nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong lĩnh vực khoa giáo?
A. Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử
đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố.
B. Theo dõi việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực
giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, gia đình, trẻ em, trí
thức...
C. Cung cấp thông tin phục vụ hoạt động báo cáo viên; tổ chức hội nghị báo cáo
viên, báo cáo thời sự.
D. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Câu 89. Nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là
gì?
A. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
B. Trung với nước, hiếu với dân.
C. Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa.
D. Tinh thần quốc tế trong sáng thủy chung.
Câu 90. "Không được hứa mà không làm" là một trong những nội dung học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nội dung nào sau đây?
A. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
B. Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
C. Nêu cao tinh thần trách nhiệm.
D. Nói đi đôi với làm.
Câu 91. Đâu là nguyên nhân của sự suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán
bộ, đảng viên?
A. Cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức.
B. Tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm chưa nghiêm túc; nói nhiều,
làm ít, nói nhưng không làm, nói một đằng làm một nẻo.
C. Đấu tranh chống các tệ nạn chưa quyết liệt; nói mạnh làm nhẹ, mạnh với tội
nhỏ, nhẹ với tội to, nể nang, ô dù bao che cho nhau.
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 92. Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là ai?
A. Thủ tướng Chính phủ.
B. Tổng Bí thư.
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C. Trưởng ban Nội chính Trung ương.

D. Thường trực Ban Bí thư.

Câu 93. Nội dung nào dưới đây không thuộc ba khâu đột phá chiến lược trong Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của Đảng
A. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm
là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.
B. Tập trung đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bối cảnh
hiện nay.
C. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung
vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển
nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.
D. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập
trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.
Câu 94. Đâu là nguồn thu tài chính của công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng?
A. Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ.
B. Kinh phí công đoàn.
C. Đoàn phí công đoàn.
D. Các nguồn thu khác.
Câu 95. Mức đóng kinh phí công đoàn của Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được quy
định như thế nào?
A. 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
B. 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
C. 3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
D. 4% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
Câu 96. Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do tổ chức nào phát động?
A. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
B. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
C. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Câu 97. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức
công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức?
A. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo
dưới mọi hình thức.
B. Có tác phong lịch sự
C. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.
D. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.
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Câu 98. Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức,
đơn vị có thẩm quyền xử lý như thế nào?
A. Giải quyết thôi việc.
B. Bố trí công tác khác.
C. Giáng chức.
D. Hạ bậc lương.
Câu 99. Quốc hội không có chức năng nào?
A. Là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp.
B. Quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế
- xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
C. Là hạt nhân đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
D. Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Câu 100. Chính phủ không có chức năng nào ?
A. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
B. Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
C. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
D. Quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Hết

100 câu hỏi- đáp án

23

