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LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn và xuất bản tài liệu Hỏi đáp “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tài liệu lựa chọn, tập hợp 
các câu hỏi từ Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” qua các năm từ 2013 đến 2020. Đây là tài liệu hữu ích để 
mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và toàn ngành tìm hiểu, nghiên cứu học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Cuốn sách được biên soạn gồm bốn phần:

 Phần một: Tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến nay

 Phần hai: Tìm hiểu nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh

 Phần ba: Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam

 Phần bốn: Một số văn bản có liên quan tới nội dung tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh

       Trong phần một, hai, ba là hệ thống nội dung các câu hỏi và phương án trả lời 
theo hình thức trắc nghiệm (trong đó phương án đúng được in đậm). Phần bốn, 
tài liệu cung cấp một số văn bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!
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PHẦN MỘT TÌM HIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1930 ĐẾN NAY

Câu hỏi 1. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là đồng chí nào?

Trả lời:

 A. Lê Hồng Phong B. Trần Phú

 C. Nguyễn Đức Cảnh D. Hoàng Quốc Việt

Câu hỏi 2. Người phụ nữ Việt Nam duy nhất là đại biểu Đảng Cộng sản Đông 
Dương tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản là đồng chí nào?

Trả lời:

 A. Nguyễn Thị Minh Khai B. Lê Thị Xuyến

 C. Hoàng Ngân D. Nguyễn Thị Suốt

Câu hỏi 3. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương 
vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Tháng 2−1930 B. Tháng 9−1930 

 C. Tháng 10−1930 D. Tháng 11−1930

Câu hỏi 4. Phong trào cách mạng 1930−1931 phát triển lên đến đỉnh cao ở địa 
phương nào?

Trả lời:

 A. Nghệ An – Hà Tĩnh B. Nam Định

 C. Hà Nội D. Sài Gòn

Câu hỏi 5. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 
1930–1931?
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Trả lời:

 A. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá rộng rãi.
 B. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929.
 C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
 D. Thực dân Pháp tăng cường chính sách đàn áp, khủng bố về mọi mặt.

Câu hỏi 6. Mục tiêu đấu tranh trong phong trào cách mạng từ tháng 2 đến tháng 
4/1930 là gì?

Trả lời:

 A. Giác ngộ về tinh thần cách mạng

 B. Đòi quyền tự do dân chủ

 C. Cải thiện đời sống của công nhân và nông dân

 D. Đánh thắng kẻ thù (thực dân Pháp)

Câu hỏi 7. Chính quyền Xô viết Nghệ − Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

Trả lời:

 A. Từ 4 đến 5 tháng B. Từ 2 đến 3 tháng

 C. Từ 3 đến 4 tháng D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu hỏi 8. Khẩu hiệu nào được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào 
cách mạng 1930−1931?

Trả lời:

 A. Chống đế quốc và chống phát xít
 B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng
 C. Tự do, dân chủ và cơm áo hoà bình
 D. Giảm tô, giảm thuế và người cày có ruộng

Câu hỏi 9. Khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”, “Đả đảo Nam Triều!” được xuất 
hiện trong cuộc biểu tình của nhân dân địa phương nào?

Trả lời:

 A. Hưng Nguyên (Nghệ An) B. Vinh (Nghệ  An)

 C. Vũ Thư (Thái Bình) D. Can Lộc (Hà Tĩnh)

Câu hỏi 10. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm Ngày Quốc tế Lao 
động vào thời gian nào?
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Trả lời:

 A. Ngày 1−5−1929 B. Ngày 1−5−1931

 C. Ngày 1−5−1932  D. Ngày 1−5−1930

Câu hỏi 11. Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế Cộng sản công nhận vào 
thời gian nào?

Trả lời:

 A. Tháng 4−1931 B. Tháng 10−1931

 C. Tháng 4−1930 D. Tháng 10−1930

Câu hỏi 12. Đồng chí nào dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham 
dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản?

Trả lời:

 A. Phạm Văn Đồng B. Nguyễn Ái Quốc 

 C. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Văn Cừ

Câu hỏi 13. Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của 
Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Trả lời:

 A. Phong trào 1930–1931 B. Phong trào 1931–1935

 C. Phong trào 1936–1939 D. Phong trào 1939–1945

Câu hỏi 14. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào 
tháng 3−1935 ở đâu?

Trả lời:

 A. Hương Cảng – Trung Quốc B. Ma Cao – Trung Quốc

 C. Xiêm – Thái Lan D. Cao Bằng – Việt Nam

Câu hỏi 15. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3−1935) đã 
bầu đồng chí nào làm Tổng Bí thư?

Trả lời: 

 A. Trần Phú B. Lê Hồng Phong

 C. Nguyễn Ái Quốc D. Hà Huy Tập

Câu hỏi 16. Luận cương chính trị của Đảng ra đời vào tháng 10−1930 có hạn chế 
nào dưới đây?
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Trả lời:

 A. Chưa nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh.

 B. Chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương thuộc địa.

 C. Chưa xác định được đúng tính chất và đường lối chiến lược của cách mạng.

 D. Chưa thấy rõ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi 17. Sự kiện lịch sử nào vào năm 1930 chứng tỏ “thời kì đấu tranh kịch liệt” 
đã đến?

Trả lời:

 A. Cuộc biểu tình của nông dân ở Hưng Nguyên 

 B. Cuộc đấu tranh của nông dân ở Thanh Chương

 C. Cuộc bãi công của công nhân Vinh – Bến Thuỷ

 D. Cuộc biểu tình của nông dân Nam Đàn

Câu hỏi 18. Điều gì chứng tỏ rằng: Từ tháng 9–1930 trở đi phong trào cách mạng 
1930–1931 phát triển đạt tới đỉnh cao?

Trả lời:

 A. Thực hiện liên minh công nông bền vững.

 B. Phong trào diễn ra khắp cả nước.

 C. Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.

 D. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết.

Câu hỏi 19. Trong thời kì 1931–1935, Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động dưới 
hình thức nào?

Trả lời:

 A. Đảng hoạt động bí mật

 B. Đảng hoạt động mạnh mẽ

 C. Đảng hoạt động công khai

 D. Đảng hoạt động nửa công khai, nửa bí mật

Câu hỏi 20. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII (7–1935) đã xác định kẻ thù 
trước mắt của nhân dân thế giới là gì?
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Trả lời:

 A. Chủ nghĩa thực dân cũ B. Chủ nghĩa đế quốc

 C. Chủ nghĩa phát xít D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu hỏi 21. Ngày 1−5−1930 diễn ra sự kiện gì?

Trả lời:

 A. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại.

 B. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm Ngày Quốc tế 
Lao động.

 C. Mít tinh lớn (2,5 vạn người) tại Quảng trường Đấu Xảo (Hà Nội).

 D. Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trong các cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nông Việt Nam.

Câu hỏi 22. Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm của phong trào cách mạng 
nước ta diễn ra ở đâu?

Trả lời:

 A. Nghệ An – Hà Tĩnh B. Hải Phòng – Hà Nội

 C. Hải Phòng – Quảng Ninh D. Sài Gòn – Chợ Lớn

Câu hỏi 23. Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930–1931 ở Nghệ An 
và Hà Tĩnh dựa theo mô hình nào?

Trả lời:

 A. Chính quyền Xô viết B. Chính quyền công – nông – binh

 C. Chính quyền dân chủ tư sản D. Chính quyền của dân, do dân và vì dân

Câu hỏi 24. Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh đã thực hiện chính sách gì trên lĩnh 
vực văn hoá – giáo dục?

Trả lời:

 A. Mở lớp dạy chữ Hán cho nhân dân

 B. Mở lớp dạy tiếng Pháp cho nhân dân

 C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp cho nhân dân

 D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân

Câu hỏi 25. Trong thời kì cách mạng 1930–1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam  
trong nhà tù nào?
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Trả lời:

 A. Hương Cảng (Trung Quốc) B. Hoả Lò (Hà Nội)

 C. Côn Sơn D. Côn Đảo

Câu hỏi 26. Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế Cộng sản công nhận vào 
thời gian nào?

Trả lời:

 A. Tháng 10−1931 B. Tháng 4−1931

 C. Tháng 4−1930 D. Tháng 10−1930

Câu hỏi 27. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp ở Liên Xô, đoàn đại 
biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự do ai dẫn đầu?

Trả lời:

 A. Lê Hồng Phong B. Phạm Văn Đồng

 C. Nguyễn Văn Cừ D. Nguyễn Ái Quốc

Câu hỏi 28. Phong trào đấu tranh của nông dân ở Nghệ – Tĩnh có điểm gì khác so 
với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930?

Trả lời:

 A. Đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

 B. Biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

 C. Đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

 D. Đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

Câu hỏi 29. Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh 
có tên gọi là gì?

Trả lời:

 A. Hồng vệ binh B. Hồng quân

 C. Tự vệ đỏ D. Cận vệ đỏ

Câu hỏi 30. Vì sao Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng 
trong thời kì 1936–1939?
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Trả lời:

 A. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi
 B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam
 C. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản
 D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh

Câu hỏi 31. Cuộc mít tinh lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc vận động dân chủ 
giai đoạn 1936 –1939 diễn ra vào thời gian nào và ở đâu?

Trả lời:

 A. Vào ngày 1−5−1938, tại Bến Thuỷ

 B. Vào ngày 1−5−1939, tại Hà Nội

 C. Vào ngày 1−5−1938, tại nhà Đấu Xảo – Hà Nội

 D. Vào ngày 1−8−1939, tại Quảng trường Ba Đình − Hà Nội

Câu hỏi 32. Nhiệm vụ cách mạng “chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, 
dân chủ, dân sinh” trong giai đoạn 1936–1939 được xác định có vị trí như thế nào?

Trả lời:

 A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt B. Nhiệm vụ chiến lược

 C. Nhiệm vụ lâu dài D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu hỏi 33. Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt 
của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936–1939 là gì?

Trả lời:

 A. Đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc.

 B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

 C. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

  D. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc 
địa và tay sai.

Câu hỏi 34. Lực lượng chủ yếu nào tham gia các hoạt động đấu tranh trong cuộc vận 
động dân chủ 1936– 1939?

Trả lời:

 A. Công nhân, nông dân B. Các lực lượng yêu nước

 C. Tư sản, tiểu tư sản và nông dân D. Liên minh tư sản và địa chủ
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Câu hỏi 35. Hình thức đấu tranh của nhân dân ta trong phong trào dân chủ 1936–
1939 là gì?

Trả lời:

 A. Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp, bán hợp pháp

 B. Đấu tranh vũ trang là chủ yếu

 C. Biểu tình có vũ trang tự vệ

 D. Bạo động vũ trang

Câu hỏi 36. Đồng chí nào chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 
11–1939 tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định?

Trả lời:

 A. Châu Văn Liêm B. Lê Hồng Phong

 C. Nguyễn Văn Cừ D. Hà Huy Tập

Câu hỏi 37. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936–1939 là gì?

Trả lời:

 A. “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”

 B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”

 C. “Đánh đổ đế quốc Pháp – Đông Dương hoàn toàn độc lập”

 D. “Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hoà bình”

Câu hỏi 38. Ngay từ đầu năm 1936, Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để 
tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi là gì?

Trả lời:

 A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

 B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

 C. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

 D. Mặt trận Việt Minh

Câu hỏi 39. Nhận định nào dưới đây lí giải đúng nhất về nguyên nhân phong trào 
1936–1939 được coi là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 
năm 1945?
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Trả lời:

 A. Phong trào đã xác định đúng kẻ thù của cách mạng.
 B. Phong trào đã để lại bài học về xây dựng mặt trận hiệu quả.
 C. Phong trào đã sử dụng phương pháp đấu tranh hiệu quả.
 D. Phong trào đã kết nối cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.

Câu hỏi 40. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
(tháng 7 năm 1936) đã cử đồng chí nào làm Tổng Bí thư?

Trả lời:

 A. Lê Hồng Phong B. Nguyễn Văn Cừ

 C. Phạm Văn Đồng D. Hà Huy Tập

Câu hỏi 41. Sự kiện quốc tế nào tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 7 năm 1936?

Trả lời:

 A. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7−1935).
 B. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập (6−1936).
 C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỉ XX).
 D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9−1939).

Câu hỏi 42. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5−1941, 
Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Việt Nam là gì?

Trả lời:

 A. Thành lập Mặt trận Việt Minh
 B. Cách mạng ruộng đất
 C. Giải phóng dân tộc
 D. Phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Câu hỏi 43. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 và Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941 có điểm gì giống nhau?

Trả lời:

 A. Đặt nhiệm vụ dân chủ lên hàng đầu

 B. Đặt nhiệm vụ ruộng đất lên hàng đầu

 C. Đặt nhiệm vụ chống phát xít và chống chiến tranh đế quốc lên hàng đầu

 D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
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Câu hỏi 44. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được phục hồi trong 
thời gian nào?

Trả lời:

 A. Đầu năm 1932 B. Cuối năm 1935

 C. Đầu năm 1933 D. Cuối năm 1934

Câu hỏi 45. Hình thức đấu tranh nào mới xuất hiện trong thời kì 1932–1935?

Trả lời:

 A. Vận động bầu cử và bút chiến trên lĩnh vực báo chí.

 B. Biểu tình có vũ trang tự vệ.

 C. Tổng bãi công chính trị của công nhân phối hợp với sự nổi dậy của nông dân.

 D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân.

Câu hỏi 46. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
(7−1937) xác định nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng?

Trả lời:

 A. Nhiệm vụ phản đế.

 B. Nhiệm vụ phản phong.

 C. Nhiệm vụ phản đế, phản phong.

 D. Nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít.

Câu hỏi 47. Nguyên nhân nổ ra ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9−1940), Nam Kỳ 
(11−1940) và Binh biến Đô Lương (1−1941) là gì?

Trả lời:

 A. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta.

 B. Sự đầu hàng của Pháp đối với Nhật.

 C. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp.

 D. Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang Lào để đánh nhau với quân Thái Lan.

Câu hỏi 48. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

Trả lời:

 A. Khởi nghĩa Bắc Sơn B. Khởi nghĩa Nam Kỳ

 C. Khởi nghĩa Yên Bái D. Xô viết Nghệ Tĩnh
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Câu hỏi 49. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập tại huyện Hà 
Quảng, tỉnh Cao Bằng vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 10–5–1942 B. Ngày 12–3–1941

 C. Ngày 26–3–1942 D. Ngày 15–5–1941 

Câu hỏi 50. Nguyễn Ái Quốc đã sống và làm việc ở đâu sau khi về nước vào năm 
1941 để lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

Trả lời:

 A. Chiêm Hoá  B. Hà Nội

 C. Pác Bó D. Thái Nguyên

Câu hỏi 51. Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11–1940 đã chủ trương xây dựng căn 
cứ địa cách mạng ở đâu?

Trả lời:
 A. Cao Bằng B. Bắc Sơn – Võ Nhai

 C. Lạng Sơn D. Cao – Bắc – Lạng

Câu hỏi 52. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 6 đến ngày 
9−11−1940 ở đâu?

Trả lời:
 A. Đình Bảng (Bắc Ninh) B. Bà Điểm (Gia Định)

 C. Pác Bó (Cao Bằng) D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang)

Câu hỏi 53. Sau khi về nước (1941), Nguyễn Ái Quốc đã chọn nơi nào để xây dựng 
căn cứ địa cách mạng?

Trả lời:
 A. Lào Cai B. Tuyên Quang

 C. Lạng Sơn D. Cao Bằng

Câu hỏi 54. Năm 1941 đã diễn ra cuộc nổi dậy nào do Đội Cung lãnh đạo?

Trả lời:
 A. Khởi nghĩa Nam Kỳ B. Khởi nghĩa Bắc Sơn

 C. Khởi nghĩa Thái Nguyên D. Binh biến Đô Lương
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Câu hỏi 55. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 
8 (5–1941) đã đưa ra khẩu hiệu gì?

Trả lời:
 A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”

 B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”

 C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày”

 D. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”

Câu hỏi 56. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5−1941), Nguyễn Ái Quốc 
đã chủ trương thành lập mật trận nào?

Trả lời:

 A. Mặt trận Việt Minh 

 B. Mặt trận Đồng Minh

 C. Mặt trận Liên Việt

 D. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Câu hỏi 57. Năm 1942, tỉnh nào được coi là nơi thí điểm của cuộc vận động xây 
dựng các Hội Cứu quốc quân trong Mặt trận Việt Minh?

Trả lời:
 A. Cao Bằng B. Bắc Cạn

 C. Lạng Sơn D. Tuyên Quang

Câu hỏi 58. Ngày 22−12−1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang 
nào được thành lập?

Trả lời:

 A. Việt Nam giải phóng quân

 B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

 C. Việt Nam cứu quốc

 D. Vệ quốc đoàn

Câu hỏi 59. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
lần thứ 8 (5−1941) đã quyết định thành lập hình thức mặt trận dân tộc thống nhất 
có tên gọi là gì?
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Trả lời:

 A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

 B. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

 C. Mặt trận Liên Việt

 D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương

Câu hỏi 60. “Đả đảo đế quốc” và “Đả đảo phong kiến” là hai khẩu hiệu của phong 
trào cách mạng nào ở Việt Nam trong thời kì 1930–1945?

Trả lời:

 A. Phong trào 1936–1939 B. Phong trào 1939–1945

 C. Phong trào 1930–1931 D. Phong trào 1932–1935

Câu hỏi 61. Chính quyền công nông lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong 
trào nào sau đây?

Trả lời:

 A. Phong trào dân chủ 1936−1939

 B. Phong trào giải phóng dân tộc 1936−1939

 C. Phong trào cách mạng 1930−1931

 D. Phong trào dân tộc dân chủ 1919−1925

Câu hỏi 62. Nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam 
Kỳ và Binh biến Đô Lương là gì?

Trả lời:

 A. Quần chúng chưa sẵn sàng.

 B. Lực lượng vũ trang còn yếu.

 C. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức, điều kiện khởi 
nghĩa chưa chín muồi.

 D. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp.

Câu hỏi 63. Nguyễn Ái Quốc về nước vào thời gian nào để trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam?

Trả lời:

 A. Ngày 28−1−1941 B. Ngày 28−2−1941

 C. Ngày 21−8−1941 D. Ngày 28−1−1942
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Câu hỏi 64. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương 
được họp khi nào và ở đâu?

Trả lời:

 A.  Ngày 10− 19/11/1941; Lạng Sơn

 B.  Ngày 11–19/8/1941; Cao Bằng

 C. Ngày 10 −19/5/1941; Cao Bằng

 D. Ngày 10–15/9/1941; Thái Nguyên

Câu hỏi 65. Từ tháng 9−1940, tình hình Việt Nam có thay đổi gì?

Trả lời:

 A. Việt Nam trở thành thuộc địa của phát xít Nhật.

 B. Pháp từ bỏ quyền cai trị ở Việt Nam.

 C. Việt Nam đặt dưới ách thống trị của Pháp−Nhật.

 D. Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương.

Câu hỏi 66. Ai là người được giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân vào ngày 22−12−1944?

Trả lời:

 A. Võ Nguyên Giáp B. Trường Chinh

 C. Văn Tiến Dũng D. Phạm Văn Đồng

Câu hỏi 67. Tổ chức nào được xem là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Trả lời:

 A. Cứu quốc quân

 B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

 C. Vệ quốc đoàn

 D. Việt Nam giải phóng quân

Câu hỏi 68. Thủ đô của khu giải phóng Việt Bắc đặt ở đâu?

Trả lời:

 A. Đình Cả – Thái Nguyên B. Yên Thế – Bắc Giang

 C. Tân Trào – Tuyên Quang D. Bắc Sơn – Lạng Sơn
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Câu hỏi 69. Bản “Đề cương văn hoá” được Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra vào 
năm nào?

Trả lời:
 A. Năm 1944 B. Năm 1945

 C. Năm 1943 D. Năm 1946 

Câu hỏi 70. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã vận dụng bài học kinh 
nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930–1931?

Trả lời:

 A. Giành và giữ chính quyền.

 B. Tổ chức lực lượng yêu nước rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất.

 C. Phân hoá và cô lập kẻ thù.

 D. Chớp thời cơ.

Câu hỏi 71. Vào tháng 2−1946, ai đã trao tặng cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam 
danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”?

Trả lời:

 A. Võ Nguyên Giáp B. Chủ tịch Hồ Chí Minh

 C. Phạm Văn Đồng  D. Lê Duẩn

Câu hỏi 72. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đâu từ cuối tháng 5 năm 
1945 đến 22−8−1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945?

Trả lời:

 A. Lán Nà Lừa B. Số nhà 48, phố Hàng Ngang

 C. Số nhà 5D, phố Hàm Long D. Đình Tân Trào

Câu hỏi 73. Địa điểm nào là nơi từng diễn ra sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân vào ngày 22–12–1944?

Trả lời:
 A. ATK Kim Bình (Chiêm Hoá) B. Rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng)

 C. Phủ Chủ tịch (Hà Nội) D. Đình Tân Trào (Tuyên Quang)
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Câu hỏi 74. Đại hội đại biểu quốc dân diễn ra vào ngày 16–8–1945 ở đâu?

Trả lời:

 A.  Đình Tân Trào (Tuyên Quang) B. Pác Bó (Cao Bằng)

 C. ATK (Thái Nguyên) D. Phủ Chủ tịch (Hà Nội)

Câu hỏi 75. Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân phản ánh sự kiện lịch sử nào?

Trả lời:

 A. Nạn đói năm 1945 B. Cách mạng tháng Tám năm 1945

 C. Kháng chiến chống Pháp  D. Kháng chiến chống Mỹ

Câu hỏi 76. Bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt 
Nam sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập (2–9–1945) là đồng 
chí nào?

Trả lời:

 A. Phạm Văn Đồng B. Hoàng Xuân Hãn

 C. Hồ Chí Minh D. Trường Chinh

Câu hỏi 77. Đồng chí nào là Trưởng đoàn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà tham dự Hội nghị Phông-ten-nơ-blô (Fontainebleau) năm 1946?

Trả lời:

 A. Phạm Văn Đồng B. Phan Anh

 C. Huỳnh Thúc Kháng D. Hoàng Xuân Hãn

Câu hỏi 78. Ngôi nhà số 48, Hàng Ngang, Hà Nội gắn liền với sự kiện lịch sử nào?

Trả lời:

 A. Bác Hồ soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập

 B. Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở trong nước

 C. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng

 D. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu hỏi 79. Việt Nam Giải phóng quân ra đời ngày 15–5–1945 là sự hợp nhất chủ 
yếu giữa hai lực lượng vũ trang nào?
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Trả lời:

 A. Du kích Bắc Sơn và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

 B. Du kích Ba Tơ và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

 C. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

 D. Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Câu hỏi 80. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật − Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh 
đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong văn bản hay sự kiện nào?

Trả lời:

 A. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4–1945)

 B. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15–8–1945)

 C. Chỉ thị “Nhật − Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

 D. Đại hội Quốc dân Tân Trào (1945).

Câu hỏi 81. Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9–3–1945?

Trả lời:

 A. Để độc chiếm Đông Dương

 B. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh – Mỹ

 C. Phe phát xít đang thua to

 D. Nước Pháp đã được giải phóng

Câu hỏi 82. Chỉ thị “Nhật − Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là văn bản 
do cơ quan nào đưa ra?

Trả lời:

 A. Tổng bộ Việt Minh

 B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

 C. Trung ương Quân uỷ

 D. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Câu hỏi 83. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 
thứ 8 (5−1945) được tổ chức tại đâu?
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 Trả lời:
 A. Chợ Đồn (Bắc Cạn) B. Bắc Sơn (Lạng Sơn)

 C. Pác Bó (Cao Bằng) D. Tân Trào (Tuyên Quang)

Câu hỏi 84. Mặt trận Liên Việt ra đời là kết quả sự thống nhất của các tổ chức nào?

Trả lời:
 A. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt

 B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

 C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên Việt

 D. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Câu hỏi 85. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quốc gia đầu tiên nào đã đặt 
quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?

Trả lời:
 A. Liên Xô B. Tiệp Khắc

 C. Trung Quốc D. Cu Ba

Câu hỏi 86. Khu vực nào sau đây không tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân sau 
khi bầu cử Quốc hội năm 1946?

Trả lời:
 A. Bắc Bộ B. Nam Bộ

 C. Trung Bộ D. Tây Nguyên

Câu hỏi 87. Quốc hội khoá I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đồng ý nhường bao 
nhiêu ghế trong Quốc hội và Chính phủ liên hiệp cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách?

Trả lời:
 A. 70 ghế trong Quốc hội và 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp.

 B. 70 ghế trong Quốc hội và 2 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp.

 C. 75 ghế trong Quốc hội và 2 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp.

 D. 75 ghế trong Quốc hội và 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp.

Câu hỏi 88. Thực dân Pháp đã có hành động gì sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6–3–1946) 
và Tạm ước 14–9–1946?
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Trả lời:
 A. Đem 15 000 quân ra Bắc thay quân Tưởng giải giáp quân Nhật và đóng quân 

tại một số điểm theo quy định của Hiệp định Sơ bộ. 

 B. Ngừng mọi cuộc xung đột, tích cực chuẩn bị không khí thuận lợi cho cuộc đàm 
phán chính thức tiếp theo về quyền lợi của Pháp ở Đông Dương.

 C. Tiếp tục khiêu khích, tấn công ta ở một số địa phương và gửi tối hậu thư 
đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

 D. Điều đình với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc, nhường cho Tưởng một số 
quyền lợi và đổi lại, Pháp sẽ đưa quân ra Bắc thay quân Tưởng.

Câu hỏi 89. Hiệp định Sơ bộ (6–3–1946) được kí kết tại đâu?

Trả lời:
 A. Đà Lạt B.  Hà Nội

 C. Phông-ten-nơ-blô D. Giơ-ne-vơ

Câu hỏi 90. Nội dung cơ bản của chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta” là gì?

Trả lời:

 A. Kêu gọi đánh đuổi thực dân Pháp 

 B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 

 C. Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”

 D. Kêu gọi đứng dậy Tổng khởi nghĩa

Câu hỏi 91. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến việc Nhật đảo chính Pháp vào ngày 
9−3−1945?

Trả lời:

 A. Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn.

 B. Nhật tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít.

 C. Thất bại gần kề của Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 D. Mâu thuẫn Pháp – Nhật càng lúc càng gay gắt.

Câu hỏi 92. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra trong khoảng thời gian nào?
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Trả lời:

 A. 14/8 –28/8/1945 B. 14/8 –25/8/1945

 C. 16/8 –28/8/1945 D. 5/8 – 30/8/1945

Câu hỏi 93. Tháng 11–1945, để giảm bớt sự công kích của kẻ thù và tránh những 
hiểu lầm gây trở ngại đến lợi ích dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định 
điều gì?

Trả lời:

 A. Tuyên bố hoạt động tích cực hơn
 B. Công khai lãnh đạo chính quyền cách mạng
 C. Tự giải tán, rút vào hoạt động bí mật
 D. Hợp tác với các đảng Việt Quốc, Việt Cách

Câu hỏi 94. Trước và sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6–3–1946), chủ trương và biện 
pháp của Đảng, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối phó với Pháp và Tưởng 
có thay đổi gì?

Trả lời:

 A. Chuyển từ hoà với Tưởng và đánh Pháp sang hoà với Pháp để đuổi Tưởng.

 B. Chuyển từ hoà với Pháp và đánh Tưởng sang hoà với Tưởng để đánh Pháp.

 C. Chuyển từ hoà với Tưởng ở miền Bắc và Pháp ở miền Nam sang đánh đuổi cả 
Pháp và Tưởng.

 D. Chuyển từ đánh đuổi Tưởng ở miền Bắc và Pháp ở miền Nam sang hoà với cả 
Pháp và Tưởng.

Câu hỏi 95. Vì sao Đảng và Chính phủ ta ra quyết định phát động Toàn quốc kháng 
chiến vào tháng 12 năm 1946?

Trả lời:

  A. Pháp với sự giúp đỡ của quân đội Anh đã đánh úp Uỷ ban nhân dân Nam Bộ 
và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn, quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.

 B. Pháp phá vỡ cam kết của Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước 14−9, liên tiếp gây xung 
đột và gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta phải giao quyền kiểm soát thủ đô.

 C. Pháp và Chính phủ Tưởng Giới Thạch kí Hiệp ước Hoa – Pháp, Pháp đưa quân 
ra miền Bắc Việt Nam thay thế quân Tưởng giải giáp quân đội Nhật.

 D. Quân đội Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang ở các tỉnh Nam Bộ, lập Chính 
phủ Nam Kỳ tự trị, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.
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Câu hỏi 96. Tổ chức nào sau đây được thống nhất từ Việt Minh và Hội Liên Việt?

Trả lời:

 A. Đảng Lao động Việt Nam 

 B. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào

 C. Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam

 D. Việt Nam độc lập đồng minh

Câu hỏi 97. Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” đề cập đến hoàn cảnh lịch sử nước ta 
ở giai đoạn nào?

Trả lời:

 A. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

 B. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

 C. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ

 D. Sau khi phát động “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Câu hỏi 98. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được 
Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 6–1–1946 B. Ngày 9–11–1946

 C. Ngày 2–3–1946 D. Ngày 22–5–1946

Câu hỏi 99. “Nha Bình dân học vụ” được thành lập vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 8−9 −1945 B. Ngày 5−9−1945

 C. Ngày 5− 9−1946 D. Ngày 8−9−1946

Câu hỏi 100. Việc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận 
Liên Việt thể hiện thắng lợi trên mặt trận chiến đấu nào?

Trả lời:

 A. Chính trị B. Kinh tế

 C. Văn hoá D. Quân sự

Câu hỏi 101. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước thay  
cho tiền Đông Dương của Pháp vào thời gian nào?
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Trả lời:

 A. Ngày 23–11–1946 B. Ngày 9–1–1946

 C. Ngày 22–5–1946 D. Ngày 8–9–1945

Câu hỏi 102. Trung đoàn Liên khu I được thành lập năm 1946 còn có tên gọi khác 
là gì?

Trả lời:

 A. Trung đoàn Tây Tiến B. Trung đoàn 72 Bắc Kạn

 C. Trung đoàn Thủ đô D. Đoàn không quân Sao Đỏ

Câu hỏi 103. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật – Pháp đã dẫn đến hậu quả gì?

Trả lời:

 A. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật – Pháp sâu sắc.

 B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với phát xít Nhật sâu sắc.

 C. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.

 D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.

Câu hỏi 104. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng ở đâu để chuẩn bị cho 
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945?

Trả lời:

 A. Bắc Sơn – Võ Nhai B. Pác Bó

 C. Tân Trào D. Vũ Lăng

Câu hỏi 105. Ngày 25−8−1945, địa phương nào đã giành được chính quyền?

Trả lời:

 A. Sài Gòn B. Huế

 C. Đà Nẵng D. Hà Nội

Câu hỏi 106. Cờ đỏ sao vàng năm cánh chính thức trở thành Quốc kì của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà khi nào?

Trả lời:

 A. Ngày 2−9−1945 B. Ngày 19−8−1945
 C. Ngày 17−8−1945 D. Ngày 25−8−1945

Câu hỏi 107. Thời gian nào đã đánh dấu mốc kết thúc chế độ phong kiến ở Việt Nam?
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Trả lời:

 A. Ngày 2−9−1945 B.  Ngày 25−8−1945 

 C. Ngày 30−8−1945 D. Ngày 23−8−1945

Câu hỏi 108. Quốc hội khoá I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quyết định 
cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 31–1–1946 B. Ngày 19–12–1946

 C. Ngày 6 –5–1951 D. Ngày 23–11–1946

Câu hỏi 109. “Hoà để tiến” là giải pháp giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp của 
Đảng và Chính phủ ta trong giai đoạn nào sau đây?

Trả lời:

 A. Từ 23–9–1945 đến 6–3–1946 B. Từ 19–12–1946 đến 7–5–1954

 C. Từ 6–3–1946 đến 19–12–1946 D. Từ 8–5–1954 đến 21–7–1954

Câu hỏi 110. Thắng lợi nào có ý nghĩa nhất trong việc xây dựng chính quyền cách 
mạng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời:

 A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

 B. Thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến

 C. Thông qua Hiến pháp

 D. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Câu hỏi 111. Sự kiện nào đánh dấu thời cơ đã chín muồi để Đảng Cộng sản Đông 
Dương quyết định phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước?

Trả lời:

 A. Nhật đảo chính Pháp ngày 9−3−1945.

 B. Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh tháng 5−1945.

 C. Nhật Bản bị Mỹ ném bom nguyên tử ngày 6 và ngày 9−8−1945.

 D. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng quân đồng minh không điều kiện ngày 
15−8−1945.

Câu hỏi 112. Hình thức và phương pháp của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
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Trả lời:

 A. Là một cuộc cách mạng bạo lực có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

 B. Là một cuộc cách mạng hoà bình có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

 C. Là một cuộc cách mạng hoà bình, đấu tranh chính trị là chủ yếu.

 D. Khởi nghĩa từ nông thôn tiến vào thành thị, đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

Câu hỏi 113. Trong Tuyên ngôn Độc lập tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định dân ta lấy lại đất nước từ kẻ thù nào?

Trả lời:

 A. Thực dân Pháp B. Thực dân Pháp và phát xít Nhật

 C. Thực dân Pháp và tay sai D. Phát xít Nhật

Câu hỏi 114. Bài hát “Tiến quân ca” lần đầu tiên được vang lên trong cuộc mít tinh 
của quần chúng diễn ra ở đâu vào tháng 8 năm 1945?

Trả lời:

 A. Huế B. Hà Nội

 C. Đà Nẵng D. Sài Gòn

Câu hỏi 115. Trong thời gian toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946, 
đồng chí nào là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy quân đội quốc gia Việt Nam?

Trả lời:

 A. Tạ Quang Bửu B. Hoàng Văn Thái

 C. Lê Hồng Phong D. Võ Nguyên Giáp

Câu hỏi 116. Mục đích của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta được chuẩn bị 
tổ chức từ ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là gì?

Trả lời:

 A. Bầu Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

 B. Bầu đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

 C. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, xã)

 D. Bầu Uỷ ban hành chính các cấp

Câu hỏi 117. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã “tạm thời hoà hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc” 
là nhằm thực hiện chủ trương gì?
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Trả lời:

 A. Tập trung vào xây dựng chính quyền mới.

 B. Tập trung lực lượng để đối phó các thế lực phản động trong nước.

 C. Tranh thủ sự ủng hộ của quân Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.

 D. Tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.

Câu hỏi 118. Câu nói “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh 
đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc 
lập” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Bản án chế độ thực dân Pháp

 B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 C. Không có gì quý hơn độc lập tự do

 D. Tuyên ngôn Độc lập

Câu hỏi 119. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
diễn ra vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 2–9–1945 B. Ngày 6–1–1946

 C. Ngày 20–12–1946 D. Ngày 26–4–1976

Câu hỏi 120. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” là câu nói của ai? 

Trả lời:

 A. Hồ Chí Minh B. Trường Chinh

 C. Nguyễn Văn Huyên D. Vũ Đình Hoè

Câu hỏi 121. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ phát đi 
“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào ngày, tháng, năm nào?

Trả lời:

 A. Ngày 18–12–1946 B. Ngày 20–12–1946

 C. Ngày 17–2–1947 D. Ngày 19–12–1946

Câu hỏi 122. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” 
vào thời gian nào?
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Trả lời:

 A. Ngày 16 –12–1946 B. Ngày 19 – 12–1946

 C. Ngày 12 –12−1946 D. Ngày 20 –12 −1946

Câu hỏi 123. “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 B. Không có gì quý hơn độc lập tự do

 C. Tuyên ngôn Độc lập

 D. Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu hỏi 124. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946) bùng nổ 
đầu tiên ở địa phương nào?

Trả lời:

 A. Huế B. Hải Phòng

 C. Sài Gòn D. Hà Nội

Câu hỏi 125. Tối ngày 19–12–1946, ở Hà Nội diễn ra sự kiện gì?

Trả lời:

 A. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ

 B. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính phủ Pháp “Hiệp định Sơ bộ”

 C. Trung đoàn Thủ đô được thành lập

 D. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”

Câu hỏi 126. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do đồng chí nào soạn thảo?

Trả lời:
 A. Phạm Văn Đồng B. Trường Chinh

 C. Hồ Chí Minh D. Võ Nguyên Giáp

Câu hỏi 127. Cơ quan đầu não lãnh đạo kháng chiến của Trung ương Đảng và 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945–1954) đóng ở đâu?
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Trả lời:
 A. Căn cứ địa Việt Bắc B. Thủ đô Hà Nội

 C. Căn cứ Tân Trào D. Căn cứ Pác Bó

Câu hỏi 128. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của đồng chí nào?

Trả lời:
 A. Võ Nguyên Giáp  B. Hồ Chí Minh

 C. Trường Chinh D. Lê Hồng Phong

Câu hỏi 129. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1946−1954) của Đảng là gì?

Trả lời:
 A. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của 

quốc tế.

 B. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

 C. Toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

 D. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu hỏi 130. Sau ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cuộc chiến đấu ở các đô thị 
phía Bắc vĩ tuyến 16 đã phá tan âm mưu nào của Pháp?

Trả lời:
 A. Dùng người Việt đánh người Việt

 B. Đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến của ta

 C. Đánh nhanh thắng nhanh

 D. Mở rộng địa bàn chiếm đóng

Câu hỏi 131. Trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống Pháp, cuộc 
chiến đấu diễn ra ở mặt trận nào đóng vai trò to lớn cho việc chuẩn bị kháng chiến 
lâu dài?

Trả lời:
 A. Ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

 B. Ở các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ

 C. Ở căn cứ địa Việt Bắc

 D. Ở trên mặt trận ngoại giao
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Câu hỏi 132. Mỹ bắt đầu trực tiếp can thiệp và dính líu vào cuộc chiến tranh của 
Pháp ở Đông Dương từ thời gian nào?

Trả lời:
 A. Năm 1945 B. Năm 1946

 C. Năm 1950 D. Năm 1949

Câu hỏi 133. Phương án tác chiến của chiến dịch Biên giới năm 1950 là gì?

Trả lời:
 A. Đánh nhanh thắng nhanh B. Đánh chắc tiến chắc

 C. Đánh điểm diệt viện D. Trường kì kháng chiến

Câu hỏi 134. Nội dung của Kế hoạch Rơ-ve (Reuver) của thực dân Pháp với sự giúp 
đỡ của Mỹ là gì?

Trả lời:
 A. Tăng cường phòng thủ biên giới, lập Hành lang Đông Tây chia cắt Bắc Bộ.

 B. Tiến hành “chiến tranh tổng lực”.

 C. Tập trung quân Âu – Phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh.

 D. Giữ thế phòng ngự miền Bắc, bình định miền Trung và miền Nam.

Câu hỏi 135. Trận đánh then chốt của quân đội Việt Minh mở màn chiến dịch Biên 
giới năm 1950 là đánh vào cứ điểm nào?

Trả lời:
 A. Cao Bằng  B. Đông Khê

 C. Thất Khê D. Đình Lập

Câu hỏi 136. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương 
năm 1951 diễn ra ở đâu? 

Trả lời:
 A. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) B. Ma Cao (Trung Quốc)

 C. Pác Bó (Cao Bằng) D. Đông Anh (Hà Nội)

Câu hỏi 137. Thắng lợi của chiến dịch nào đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ 
“đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta?



33

Trả lời:
 A. Chiến dịch Biên giới B. Chiến dịch Việt Bắc

 C. Chiến dịch Hoà Bình D. Chiến dịch Tây Nguyên

Câu hỏi 138. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2−1951) 
đã đưa ra quyết định nào?

Trả lời:
 A. Lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 B. Lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam.

 C. Lấy tên Đảng là Đảng Lao động Đông Dương.

 D. Lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu hỏi 139. Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân đội ta trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp giành thắng lợi là chiến dịch nào?

Trả lời:
 A. Chiến dịch Biên giới B. Chiến dịch Hoà Bình

 C. Chiến dịch Hà Nam Ninh D. Chiến dịch Việt Bắc

Câu hỏi 140. Theo quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), con sông nào là giới 
tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

Trả lời:
 A. Sông Gianh B. Sông Hương

 C. Sông Bến Hải D. Sông Lam

Câu hỏi 141. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 thắng lợi đã đập tan 
âm mưu nào của quân Pháp?

Trả lời:
 A. “Đánh nhanh, thắng nhanh” và mở rộng phạm vi chiếm đóng.

 B. Giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.

 C. Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

 D. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Câu hỏi 142. Thắng lợi của quân đội ta trong chiến dịch Biên giới năm 1950 làm 
thất bại kế hoạch nào của Pháp?
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Trả lời:
 A. Kế hoạch Rơ-ve B. Kế hoạch Na-va

 C. Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi D. Kế hoạch Lơ-cơ-léc

Câu hỏi 143. Nội dung trong Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi của thực dân Pháp là gì?

Trả lời:
 A. Giành lại quyền chủ động đã mất trên chiến trường Bắc Bộ, nối lại Hành 

lang Đông – Tây.

 B. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm “khoá cửa biên giới 
Việt – Trung”.

 C. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, “kết thúc chiến tranh trong danh dự” trong 
vòng 18 tháng.

 D. Mở rộng phạm vi chiếm đóng, thực hiện âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh”.

Câu hỏi 144. Chiến dịch nào sau đây không diễn ra trong thời gian đông xuân 
1950 – 1951?

Trả lời:

 A. Chiến dịch Trung du B. Chiến dịch Đường số 18

 C. Chiến dịch Thượng Lào D. Chiến dịch Hà – Nam – Ninh

Câu hỏi 145. Quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của tướng Valluy và Salan đã mở cuộc 
tiến công vào căn cứ địa Việt Bắc vào thời gian nào?

Trả lời:
 A. Ngày 7–10–1947 B. Ngày 9–10–1947

 C. Ngày 30–10–1947  D. Ngày 19–12–1947 

Câu hỏi 146. Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ từ sau chiến 
dịch Biên giới năm 1950 đến trước Đông – Xuân 1953 –1954 của quân đội ta thể 
hiện như thế nào?

Trả lời:
 A. Quân đội ta liên tục mở ba chiến dịch: Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, 

Quang Trung và giành thắng lợi.

 B. Quân đội ta mở một loạt chiến dịch tiến công địch, tiêu diệt sinh lực địch, 
buộc địch phân tán lực lượng ở nhiều nơi.
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 C. Quân đội ta chủ động phát triển chiến tranh du kích, giải phóng nhiều đất đai, 
buộc địch phân tán lực lượng.

 D. Quân đội ta chủ động mở một loạt chiến dịch và chiến dịch nào cũng 
thắng lợi.

Câu hỏi 147. Bước 1 trong Kế hoạch Nava của thực dân Pháp được triển khai như 
thế nào?

Trả lời:
 A. Tập trung quân và binh lực ở Điện Biên Phủ, xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh 

nhất Đông Dương.

 B. Giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công chiến lược để bình định 
Trung Bộ và Nam Đông Dương.

 C. Tập trung quân ở Tây Nguyên, tăng cường lực lượng cho Plâyku, biến Plâyku 
thành nơi tập trung binh lực lớn của Pháp.

 D. Chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, 
giành thắng lợi quân sự quyết định.

Câu hỏi 148. Năm 1950, Mỹ chính thức viện trợ cho Pháp và Chính phủ bù nhìn ở 
Đông Dương sau khi kí văn bản nào sau đây?

Trả lời:
 A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ

 B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

 C. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương

 D. Hiệp định Sơ bộ

Câu hỏi 149. Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam là tờ báo nào?

Trả lời:
 A. Nhân dân B. Thanh niên

 C. Cứu quốc D. Cờ giải phóng

Câu hỏi 150. Pháp đã cho xây dựng ở Điện Biên Phủ bao nhiêu phân khu và cứ điểm?

Trả lời:

 A. 4 phân khu với 49 cứ điểm B. 3 phân khu với 55 cứ điểm

 C. 3 phân khu với 49 cứ điểm D. 4 phân khu với 55 cứ điểm
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Câu hỏi 151. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Trả lời:

 A. 13/3/1954 – 1/5/1954 B. 30/3/1954 – 7/5/1954

 C. 30/3/1954 – 1/5/1954  D. 13/3/1954 – 7/5/1954

Câu hỏi 152. Mặt trận Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được chính thức 
thành lập vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Năm 1951 B. Năm 1950

 C. Năm 1952 D. Năm 1946

Câu hỏi 153. Đồng chí La Văn Cầu đã chiến đấu, bị thương và mất cánh tay phải ở 
trận chiến nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Trả lời:

 A. Trận Việt Bắc B. Trận Thất Khê

 C. Trận Điện Biên Phủ D. Trận Đông Khê

Câu hỏi 154. Chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn có 
tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?

Trả lời:

 A. Chiến dịch Trung du  B. Chiến dịch Đường số 18

 C. Chiến dịch Hà − Nam − Ninh D. Chiến dịch Tây Bắc

Câu hỏi 155. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 còn có tên gọi khác là gì?

Trả lời:

 A. Chiến dịch Cao – Bắc −Lạng B. Chiến dịch Hà − Nam − Ninh

 C. Chiến dịch Trần Hưng Đạo D. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám

Câu hỏi 156. Nội dung nào sau đây không nằm trong Kế hoạch Rơ-ve của thực 
dân Pháp?

Trả lời:

 A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm “khoá cửa biên giới 
Việt – Trung”.

 B. Chuẩn bị kế hoạch có quy mô lớn nhằm tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc lần 
thứ hai.
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 C. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, “kết thúc chiến tranh trong danh dự” 
trong vòng 18 tháng. 

 D. Thiết lập “Hành lang Đông – Tây” (Hải Phòng – Hà Nội – Hoà Bình – 
Sơn La).

Câu hỏi 157. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch 
Biên giới năm 1950 nhằm mục đích gì?

Trả lời:

 A. Giam chân quân đội Pháp ở các thành phố và thị xã, làm thất bại kế hoạch 
“đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.

 B. Phá tan âm mưu đẩy mạnh chiến tranh của Pháp – Mỹ, giữ vững quyền chủ 
động đánh địch.

 C. Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất đai và nhân dân, mở rộng căn cứ du 
kích ở Lào.

 D. Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta và Trung Quốc với các 
nước dân chủ trên thế giới.

Câu hỏi 158. Pháp mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai (9–1945) bằng hành 
động nào?

Trả lời:

 A. Pháp cho quân đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ 
thành phố Sài Gòn.

 B. Pháp đã xả súng vào những người tham dự mít tinh mừng “Ngày độc lập” ở Sài 
Gòn – Chợ Lớn.

 C. Pháp chiếm đóng trái phép ở Đà Nẵng, Hải Dương, đưa thêm viện binh đến 
Hải Phòng.

 D. Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính 
ở Hà Nội. 

Câu hỏi 159. Văn kiện lịch sử nào sau đây không đề cập đến phương châm và đường 
lối kháng chiến chống Pháp trong giai đoạn 1946–1954?

Trả lời:

 A. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”

 B. Lời “Hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh”

 C. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

 D. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”
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Câu hỏi 160. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp (1946–1954) là chiến dịch nào?

Trả lời:

 A. Chiến dịch Biên giới B. Chiến dịch Việt Bắc

 C. Chiến dịch Hoà Bình D. Chiến dịch Thượng Lào

Câu hỏi 161. Chiến dịch Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra 
vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Năm 1950     B. Năm 1946

 C. Năm 1947 D. Năm 1951

Câu hỏi 162. Trận đánh nào sau đây không diễn ra trong chiến dịch Biên giới?

Trả lời:

 A. Trận Đoan Hùng B. Trận Na Sầm

 C. Trận Đình Lập D. Trận Thất Khê

Câu hỏi 163. “Pháo đài bất khả xâm phạm” là cụm từ dùng để chỉ tập đoàn cứ điểm 
được Pháp và Mỹ xây dựng ở đâu?

Trả lời:

 A. Đồng bằng Bắc Bộ B. Điện Biên Phủ

 C. Luông Pha-băng D. Việt Bắc

Câu hỏi 164. Bộ đội ta đã tấn công vào cứ điểm nào để mở màn cho chiến dịch Biên 
giới năm 1950?

Trả lời:

 A. Thất Khê B. Đông Khê

 C. Cao Bằng D. Na Sầm

Câu hỏi 165. Sau khi mất thế chủ động trên chiến trường vào năm 1950, Pháp đã cử 
vị tướng nào sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương?

Trả lời:

 A. Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi B. Rơ-ve

 C. Na-va D. Lơ-cơ-léc
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Câu hỏi 166. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 
năm 1952 đã chọn được 7 anh hùng trong phong trào thi đua yêu nước. Họ là những 
đồng chí nào?

Trả lời: 

 A. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô 
Gia  Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

  B. Cù Chính Lan, Trường Chinh, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại       
Nghĩa, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị.

 C. Cù Chính Lan, Trường Chinh, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh, La Văn Cầu,     
Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên.

 D. Cù Chính Lan, Trường Chinh, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại 
Nghĩa, La Văn Cầu, Hoàng La.

Câu hỏi 167. Nghị quyết xuất bản báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng 
được thông qua tại sự kiện nào?

Trả lời:

 A. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam năm 1951.

 B. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930.

 C. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960.

 D. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1935.

Câu hỏi 168. Thực hiện Kế hoạch Rơ-ve, thực dân Pháp xây dựng “Hành lang Đông – Tây” 
nhằm mục đích gì?

Trả lời:

 A. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với biên giới sang Trung Quốc và ra thế giới.

 B. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với hậu phương kháng chiến ở phía Nam.

 C. Tập trung quân ở các tỉnh thuộc Hành lang Đông – Tây.

 D. Chuẩn bị tấn công Việt Bắc. 

Câu hỏi 169. Câu nói “Thà hi sinh quyết bảo vệ pháo” là của đồng chí nào?

Trả lời:

 A. Bế Văn Đàn B. Cù Chính Lan

 C. Tô Vĩnh Diện D. Phan Đình Giót
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Câu hỏi 170. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến sĩ nào đã tham gia bắt sống 
tướng De Castries vào ngày 7–5–1954?

Trả lời:

 A. Phùng Văn Khầu B. Trần Can

 C. Bế Văn Đàn D. Hoàng Đăng Vinh

Câu hỏi 171. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được thực dân Pháp xây dựng thành 
bao nhiêu phân khu?

Trả lời:

 A. 4 phân khu B. 5 phân khu

 C. 3 phân khu D. 2 phân khu

Câu hỏi 172. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian bao lâu? 

Trả lời:

 A. 12 ngày đêm B. 55 ngày đêm

 C. 56 ngày đêm D. 26 ngày đêm

Câu hỏi 173. Trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, người 
anh hùng nào đã lấy thân mình chèn bánh xe pháo để giữ cho pháo không bị rơi 
xuống vực?

Trả lời:

 A. Phan Đình Giót B. Tô Vĩnh Diện

 C. Bế Văn Đàn D. Cù Chính Lan

Câu hỏi 174. Đồng chí nào là Tổng Tư lệnh của chiến dịch Điện Biên Phủ?

Trả lời:

 A. Nguyễn Chí Thanh B. Hồ Chí Minh

 C. Hoàng Văn Thái D. Võ Nguyên Giáp

Câu hỏi 175. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng” là khẩu hiệu của quân dân 
ta khi phục vụ cho chiến dịch nào sau đây?

Trả lời:

 A. Biên giới B. Hồ Chí Minh

 C. Điện Biên Phủ D. Tây Nguyên
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Câu hỏi 176. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là gì?

Trả lời:

 A. Buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ.

 B. Bảo vệ và củng cố được quyền chủ động trên chiến trường, làm thất bại bước 
đầu Kế hoạch Na-va.

 C. Làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, ta giành hoàn 
toàn thế chủ động trên chiến trường.

 D. Đánh bại Kế hoạch Rơ-ve.

Câu hỏi 177. Nhà khoa học nào được coi là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc 
phòng Việt Nam?

Trả lời:

 A. Võ Quý Huân B. Trần Đại Nghĩa

 C. Võ Đình Quỳnh D. Trần Hữu Tước

Câu hỏi 178. Đồng chí nào là Trưởng phái đoàn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) bàn về vấn đề Đông Dương?

Trả lời:

 A. Phạm Văn Đồng B. Xuân Thuỷ

 C. Nguyễn Cơ Thạch D. Lê Duẩn 

Câu hỏi 179. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam 
đã sống và làm việc ở đâu để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp (1947–1954)?

Trả lời:
 A. Hà Nội B. Pác Bó

 C. Chiêm Hoá D. An toàn khu Định Hoá

Câu hỏi 180. Chính phủ Liên Xô chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 14–1–1950 B. Ngày 18–1–1950

 C. Ngày 8–5–1950 D. Ngày 30–1–1950

Câu hỏi 181. Ý nghĩa quốc tế trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp (1946–1954) là gì?
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Trả lời:

 A. Làm cho chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và hệ thống thuộc địa của chúng cơ bản 
bị tan rã.

 B. Góp phần làm suy yếu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, có ảnh hưởng 
trực tiếp và to lớn đến cuộc cách mạng ở Lào và Cam-pu-chia.

 C. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ 
phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

 D. Góp phần làm suy yếu trật tự hai cực I-an-ta, tạo xu thế hoà hoãn Đông – Tây, 
tiến tới kết thúc Chiến tranh lạnh.

Câu hỏi 182. Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) thảo luận về vấn đề lập lại hoà bình ở 
Đông Dương khai mạc vào ngày nào?

Trả lời:

 A. Ngày 8–5–1954 B. Ngày 1–5–1954

 C. Ngày 7–5–1954 D. Ngày 21–7–1954

Câu hỏi 182. Theo điều khoản thoả thuận của Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), cuộc 
tổng  tuyển cử tự do trong cả nước được tổ chức vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Tháng 10 năm 1954  B. Tháng 7 năm 1956

 C. Tháng 1 năm 1955 D. Tháng 5 năm 1956

Câu hỏi 184. Điều khoản nào sau đây không thuộc nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ 
năm 1954?

Trả lời:

 A. Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam.

 B. Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của ba nước Đông Dương.

 C. Hai bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hoà bình; di chuyển và tập kết 
quân đội ở hai miền Bắc và Nam.

 D. Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng cuộc tuyển cử trong cả nước, sẽ được tổ 
chức dưới sự kiểm soát của một Uỷ ban quốc tế.
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Câu hỏi 185. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết vào ngày, tháng, năm nào?

Trả lời:

 A. Ngày 7–5–1954 B. Ngày 8–5–1954

 C. Ngày 21–7–1954 D. Ngày 10–10–1954

Câu hỏi 186. Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tham dự Hội nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954 do ai làm trưởng đoàn?

Trả lời:

 A. Phạm Văn Đồng B. Võ Nguyên Giáp

 C. Văn Tiến Dũng D. Nguyễn Thị Bình

Câu hỏi 187. “Cải tạo bằng phương pháp hoà bình, sử dụng mặt tích cực của họ để 
phục vụ công cuộc xây dựng đất nước” là chủ trương của Đảng đối với tầng lớp, giai 
cấp nào sau năm 1954 ở miền Bắc?

Trả lời:

 A. Tư sản mại bản B. Tiểu tư sản

 C. Tư sản dân tộc D. Địa chủ phong kiến

Câu hỏi 188. Nghị quyết nào thể hiện “bước phát triển mới về tư duy lí luận và chỉ 
đạo thực tiễn của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”?

Trả lời:

 A. Nghị quyết 15 (1–1959)

 B. Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng (1960)

 C. Nghị quyết 90 (1973)

 D. Nghị quyết 241 – NQ/TW (1975)

Câu hỏi 189. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngôi trường nào được xem 
là nơi khởi nguồn của phong trào thi đua “Hai tốt” trong ngành giáo dục ở miền Bắc?

Trả lời:
 A. Bắc Lý	 B.	Chu	Văn	An
	 C.	Hàn	Thuyên	 D.	Lương	Khánh	Thiện

Câu hỏi 190. Sự kiện nào đánh dấu miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng 
(16–5–1955)?
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Trả lời:
 A. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi miền Nam. 

 B. Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô.

 C. Quân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội.

 D. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Câu hỏi 191. Tổng thống Mỹ nào đã khởi đầu cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam 
Việt Nam từ năm 1954?

Trả lời:
 A. Truman B. Kenơđi  

 C. Aixenhao D. Níchxơn

Câu hỏi 192. Tỉnh nào là trung tâm của phong trào Đồng khởi (1959–1960)?

Trả lời:

 A. Mỹ Tho B. Bến Tre    

 C. Bình Phước D. Bình Định

Câu hỏi 193. Trong phong trào Đồng khởi (1959 –1960), nhân dân miền Nam Việt 
Nam đã giành được chính quyền ở cấp nào?

Trả lời:
 A. Cấp huyện, tỉnh B. Cấp tỉnh, trung ương 

 C. Cấp thôn, xã D. Cấp xã, huyện

Câu hỏi 194. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (1−1959) đã 
xác định kết hợp các hình thức đấu tranh nào dưới đây? 

Trả lời:
 A. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang

 B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với nghị trường

 C. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận

 D. Đấu tranh chính trị kết hợp với nghị trường

Câu hỏi 195. Ai là nữ tướng huyền thoại của “đội quân tóc dài” trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước? 
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Trả lời:
 A. Vũ Chính Nghĩa B. Nguyễn Thị Định

 C. Nguyễn Thị Mai D. Nguyễn Thị Út

Câu hỏi 196. Thắng lợi của phong trào Đồng khởi 1959–1960 đã làm phá sản chiến 
lược chiến tranh nào của Mỹ?

Trả lời:
 A. “Chiến tranh đặc biệt” B. “Việt Nam hoá chiến tranh” 

 C. “Chiến tranh cục bộ” D. “Chiến tranh đơn phương”

Câu hỏi 197. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào năm nào?

Trả lời:
 A. Năm 1961 B. Năm 1959

 C. Năm 1965 D. Năm 1956

Câu hỏi 198. Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”?

Trả lời:
 A. Đại hội lần thứ III B. Đại hội lần thứ II

 C. Đại hội lần thứ IV D. Đại hội lần thứ V

Câu hỏi 199. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9–1960) khẳng định 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò gì? 

Trả lời:
 A. Quan trọng đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

 B. Quyết định gián tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

 C. Quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

 D. Quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

Câu hỏi 200. Loại hình chiến tranh nào của Mỹ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai 
đời tổng thống?

Trả lời:
 A. “Chiến tranh đơn phương” B. “Chiến tranh cục bộ”

 C. “Việt Nam hoá chiến tranh” D. “Chiến tranh đặc biệt”
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Câu hỏi 201. Âm mưu cơ bản của Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

Trả lời:
 A. Dùng người Việt đánh người Việt

 B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

 C. Dồn dân lập “ấp chiến lược”

 D. Phá hoại cách mạng miền Bắc

Câu hỏi 202. Tại Đại hội lần thứ nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam (1962) đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch? 

Trả lời:
 A. Huỳnh Tấn Phát B. Phùng Văn Cung

 C. Võ Chí Công D. Nguyễn Hữu Thọ

Câu hỏi 203. Biện pháp nào được coi là “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh 
đặc biệt” (1961–1965)?

Trả lời:
 A. “Vành đai trắng” B. “Ấp chiến lược” 

 C. “Tìm diệt” D. “Bình định”

Câu hỏi 204. Quân dân miền Nam chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ 
bằng những mũi giáp công nào?

Trả lời:
 A. Chính trị, quân sự, văn hoá B. Chính trị, kinh tế, quân sự

 C. Chính trị, quân sự, binh vận D. Chính trị, quân sự, ngoại giao

Câu hỏi 205. Giữa năm 1965 khi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, Mỹ 
đã chuyển sang loại hình chiến tranh gì?

Trả lời:
 A. “Chiến tranh đơn phương” B. “Chiến tranh cục bộ”

 C. “Chiến tranh tổng lực” D. “Việt Nam hoá chiến tranh”

Câu hỏi 206. Chiến thắng Vạn Tường (1965) của quân dân miền Nam đã mở đầu 
cho cao trào gì?
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Trả lời:
 A. “Giết giặc lập công”

 B. “Đồng khởi”

 C. “Tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt” 

 D. “Chống chính quyền tay sai”

Câu hỏi 207. Mỹ sử dụng những lực lượng chủ yếu nào để tiến hành chiến tranh phá 
hoại miền Bắc?

Trả lời:
 A. Không quân và bộ binh B. Không quân và công binh

 C. Không quân và hải quân    D. Không quân và pháo binh

Câu hỏi 208. Nhiệm vụ của nhân dân miền Bắc trong giai đoạn 1965–1968 là gì?

Trả lời:
 A. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất

 B. Vừa sản xuất, vừa thực hiện nghĩa vụ hậu phương

 C. Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ

 D. Chiến đấu, sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

Câu hỏi 209. Thành lập các “Toà án quân sự đặc biệt” lê máy chém đi khắp miền 
Nam là nội dung của đạo luật nào do chính quyền Việt Nam Cộng hoà ban hành?

Trả lời:

 A. Luật 10−59 B. Luật 5−59

 C. Luật 5−57 D. Luật 1−59

Câu hỏi 210. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định con 
đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

Trả lời:

 A. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang.

 B. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.

 C. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận.

 D. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng.
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Câu hỏi 211. Người chiến sĩ biệt động nào đã thực hiện cuộc đánh bom nhằm vào 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara vào ngày 2–5–1964 nhưng không 
thành công và bị xử tử hình?

Trả lời:
 A. Nguyễn Thái Bình B. Nguyễn Văn Trỗi
 C. Võ Thị Thắng D. Trần Văn Ơn

Câu hỏi 212. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1966–1969) có điểm gì khác cơ bản 
so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961–1965)?

Trả lời:
 A. Lực lượng quân đội Sài Gòn giữ vai trò quan trọng
 B. Lực lượng quân Mỹ và quân Đồng minh giữ vai trò quyết định
 C. Lực lượng quân đội Mỹ giữ vai trò quan trọng nhất
 D. Sử dụng trang thiết bị, vũ khí của Mỹ

Câu hỏi 213. Cuộc tấn công nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965–
1968 tác động mạnh nhất đến nhân dân Mỹ?

Trả lời:
 A. Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968
 B. Trận Vạn Tường
 C. Chiến thắng mùa khô 1965–1966
 D. Chiến thắng mùa khô 1966–1967

Câu hỏi 214. Người thanh niên dũng cảm nào đã nói “Con đường của thanh niên 
chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”?

Trả lời:

 A. Nguyễn Văn Trỗi B. Lý Tự Trọng

 C. Nguyễn Thái Bình D. Võ Thị Sáu

Câu hỏi 215. Lá cờ có nửa màu đỏ, nửa màu xanh, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh 
là của tổ chức mặt trận nào?

Trả lời:
 A. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
 B. Mặt trận Liên Việt
 C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 D. Mặt trận Việt Minh
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Câu hỏi 216. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch Lai-nơ-bêch-cơ II 
(Linebacker II) của Mỹ đã bị quân dân ta đánh bại bởi chiến thắng nào?

Trả lời:

 A. Điện Biên Phủ trên không  B. Ấp Bắc

 C. Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 D. Tây Nguyên

Câu hỏi 217. Chiến dịch Hồ Chí Minh là tên gọi của chiến dịch giải phóng địa 
phương nào?

Trả lời:

 A. Tây Nguyên B. Sài Gòn – Gia Định

 C. Huế D. Đà Nẵng

Câu hỏi 218. Chiếc bàn có hình gì được các bên đàm phán sử dụng trong các phiên 
thảo luận chính thức của Hội nghị Pa-ri?

Trả lời:

 A. Hình tròn B. Hình vuông

 C. Hình chữ nhật D. Hình tứ giác

Câu hỏi 219. Người phụ nữ nào quê ở Bến Tre đã ba lần tay không lấy được đồn giặc 
trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Trả lời:

 A. Trần Thị Lý B. Tạ Thị Kiều

 C. Hồ Kan Lịch D. Nguyễn Thị Chiên

Câu hỏi 220. Đây là một làng hoa nổi tiếng của Hà Nội, hiện đang còn lưu giữ xác 
của chiếc máy bay B52 bị quân dân ta bắn rơi trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên 
không năm 1972. Hãy cho biết đây là địa điểm nào?

Trả lời:

 A. Ngọc Hà B. Tây Tựu

 C. Nhật Tân D. Mê Linh 

Câu hỏi 221. Đây là một vùng ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long trải rộng trên 
ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, được xây dựng thành một trong những 
chiến khu quan trọng nhất của miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. Hãy cho biết đó là địa danh nào?
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Trả lời:
 A. Dương Minh Châu  B. Cà Mau
 C. Rừng Sác D. Đồng Tháp Mười

Câu hỏi 222. Đồng chí nào là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Trả lời:
 A. Nguyễn Thị Chiên B. Lê Thu Hà
 C. Nguyễn Thị Định D. Hồ Thuỷ

Câu hỏi 223. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào thi đua “Ba 
nhất” là phong trào của lực lượng nào?

Trả lời:

 A. Công nhân B. Học sinh, sinh viên

 C. Quân đội D. Nông dân

Câu hỏi 224. Quân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai với sự giúp đỡ của 
lực lượng nào?

Trả lời:
 A. Quân đội Mỹ B. Quân đội Nhật

 C. Quân đội Tưởng D. Quân đội Anh

Câu hỏi 225. Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miền Nam “từ thế giữ gìn lực 
lượng sang thế tiến công” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Trả lời:

 A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972
 B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
 C. Phong trào “Đồng khởi” (1959–1960)
 D. Việc kí kết Hiệp định Pa-ri (1973)

Câu hỏi 226. “Chiến tranh đặc biệt” (1961–1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965–
1968) nằm trong chiến lược nào của Mỹ?

Trả lời:

 A. Chiến lược toàn cầu “Phản ứng linh hoạt”
 B. Chiến lược “Cam kết và mở rộng”
 C. Chiến lược “Đông Dương hoá chiến tranh”
 D. Chiến lược “Ngăn đe thực tế”
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Câu hỏi 227. Với chiến lược quân sự “tìm diệt”, Mỹ muốn thay đổi điều gì trong cục 
diện ở chiến trường miền Nam giai đoạn 1965–1968?

Trả lời:

 A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

 B. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

 C. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.

 D. Tạo lợi thế trên mặt trận ngoại giao.

Câu hỏi 228. Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và 
chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ là gì?

Trả lời:

 A. Đều mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc

 B. Đều được tiến hành bằng quân đội Mỹ

 C. Đều tiến hành lập các “ấp chiến lược” 

 D. Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới

Câu hỏi 229. Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 
(1961–1965) với chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969–1973) là gì?

Trả lời:

 A. Được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu

 B. Đều mở rộng chiến tranh xâm lược Lào và Cam-pu-chia

 C. Đều mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc

 D. Đều có quân Mỹ trực tiếp chiến đấu

Câu hỏi 230. Về quy mô, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965–1968) có điểm gì 
khác so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961–1965)?

Trả lời:

 A. Diễn ra chủ yếu ở chiến trường miền Nam.

 B. Phạm vi chiến trường rộng hơn, ở cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam.

 C. Phạm vi chiến trường mở rộng sang Lào và Cam-pu-chia.

 D. Phạm vi chiến trường mở rộng ra toàn Đông Dương.
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Câu hỏi 231. Bài thơ “Tiểu đội xe không kính” của nhà thơ Phạm Tiến Duật nhắc 
tới hoạt động của các chiến sĩ trên tuyến đường nào?

Trả lời:

 A. Đường Hồ Chí Minh trên biển B. Đường 9 Nam Lào

 C. Đường 14 Phước Long D. Đường Hồ Chí Minh trên bộ

Câu hỏi 232. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định con 
đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

Trả lời:

 A. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang

 B. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ

 C. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận

 D. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng

Câu hỏi 233. Những câu thơ dưới đây nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

“Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sử

Nguyễn Thị Định nữ tướng anh hùng

Chiến công Đồng khởi vang vùng

Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu”.

(Dương Ngọc Tiên)

Trả lời:
 A. Quảng Nam B. Bến Tre

 C. Cần Thơ D. An Giang

Câu hỏi 235. Địa phương nào ở nước ta là nơi khởi nguồn của phong trào “Sóng 
Duyên Hải” (1960)?

Trả lời:

 A. Thanh Hoá B. Hải Phòng

 C. Thái Bình D. Quảng Nam

Câu hỏi 236. Đưa miền Bắc “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã 
hội” là quyết tâm được khẳng định tại Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng?
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Trả lời:

 A. Lần thứ IV  B. Lần thứ II

 C. Lần thứ III	 D.	Lần	thứ	V

Câu hỏi 237. Trọng tâm của Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961–1965) 
là gì?

Trả lời:

 A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội B. Cải tạo xã hội chủ nghĩa

 C. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội D. Tiến lên chủ nghĩa cộng sản

Câu hỏi 238. Phong trào thi đua trong nông nghiệp ở miền Bắc từ năm 1965 đến 
năm 1968 có tên là gì?

Trả lời:

 A. “Ba điểm cao”  B. “Ba mục tiêu”

 C. “Ba sẵn sàng” D. “Ba quyết tâm”

Câu hỏi 239. Tổ chức nào sau đây chủ trương giương cao ngọn cờ đoàn kết mọi tầng 
lớp nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và tay sai?

Trả lời:

 A. Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam.

 B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 C. Liên minh các lực lượng hoà bình, dân tộc, dân chủ miền Nam Việt Nam.

 D. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Câu hỏi 240. Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961–1965) ở miền Nam 
Việt Nam, quân Mỹ giữ vai trò gì?

Trả lời:

 A. Yểm trợ về không quân và hoả lực 

 B. Cố vấn chỉ huy

 C. Hỗ trợ chiến đấu 

 D. Lực lượng chiến đấu chính

Câu hỏi 241. Hội nghị chính trị đặc biệt nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước 
của đồng bào chiến sĩ cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được tổ chức vào 
thời gian nào?
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Trả lời:

 A. Tháng 3–1964  B. Tháng 9– 1960

 C. Tháng 1–1959 D. Tháng 6–1966

Câu hỏi 242. “Dù là tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân 
chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”. Đây là 
câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Tháng 9–1960 B. Tháng 3–1964

 C. Tháng 6–1966 D. Tháng 10–1964

Câu hỏi 243. Tỉnh nào miền Bắc là nơi đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc/ha vào 
năm 1965?

Trả lời:

 A. Thái Bình B. Hưng Yên

 C. Hải Dương D. Nam Định

Câu hỏi 244. Tháng 3–1965, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã 
phát động phong trào nào?

Trả lời:

 A. Ba sẵn sàng B. Năm xung phong

 C. Ba quyết tâm D. Ba mục tiêu

Câu hỏi 245. Mỹ buộc phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pa-ri sau trận đánh 
nào của quân dân miền Nam?

Trả lời:
 A. “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972
 B. Tiến công chiến lược xuân – hè năm 1972
 C. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
 D. Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965
Câu hỏi 246. Mỹ và chính quyền Sài Gòn gọi vùng đất do cách mạng nắm giữ là gì?

Trả lời:

 A. Đất cộng sản B. Đất thánh Việt Cộng

 C. Vành đai trắng D. Đất cách mạng
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Câu hỏi 247. Mỹ Lai – nơi diễn ra vụ thảm sát của Mỹ (1968) thuộc tỉnh nào của 
nước ta?

Trả lời:

 A. Quảng Bình B. Quảng Nam

 C. Quảng Trị D. Quảng Ngãi

Câu hỏi 248. Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia vào tháng 
4–1970 đã thể hiện điều gì?

Trả lời:

 A. Quyết tâm của ba nước Đông Dương trong đoàn kết chiến đấu chống Mỹ.

 B. Quyết tâm chống Mỹ, sau đó thành lập Liên bang Đông Dương.

 C. Quyết tâm cùng bao vây cô lập chính quyền tay sai.

 D. Quyết tâm tiến hành tổng công kích quân Mỹ và quân Đồng minh.

Câu hỏi 249. Lực lượng nào đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh 
chính trị chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ ở miền Nam?

Trả lời:

 A. Nông dân, thợ thủ công B. Công nhân, nông dân

 C. Học sinh, sinh viên D. Tăng ni, phật tử

Câu hỏi 250. Để hạn chế sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc đối với cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Mỹ đã dùng thủ đoạn nào?

Trả lời:

 A. Kinh tế B. Chính trị

 C. Văn hoá D. Ngoại giao

Câu hỏi 251. Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã “chọc thủng” 
những phòng tuyến quan trọng nào của địch?

Trả lời:
 A. Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

 B. Đà Nẵng, Tây Nguyên và Sài Gòn

 C. Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên

 D. Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn
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Câu hỏi 252. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta, đã buộc Mỹ 
phải thực hiện điều gì? 

Trả lời:
 A. Kết thúc chiến tranh ở Việt Nam rút quân về nước

 B. Tuyên bố “Mỹ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam

 C. Dùng thủ đoạn ngoại giao để gây sức ép với ta

 D. Huy động quân đội các nước đồng minh tham chiến

Câu hỏi 253. Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì?

Trả lời:
 A. Đường Hồ Chí Minh B. Đường Hồ Chí Minh trên biển

 C. Đường Trường Sơn Đông D. Đường Trường Sơn Tây

Câu hỏi 254. Đồng chí nào là người đại diện cho phía cách mạng Việt Nam kí Hiệp 
định Pa-ri năm 1973? 

Trả lời:

 A. Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Bình

 B. Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh 

 C. Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Bình

 D. Đỗ Mười, Nguyễn Thị Bình

Câu hỏi 255. Sự kiện nào dưới đây là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân 
sự, chính trị và ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Trả lời:

 A. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương (1970).

 B. Mỹ ngừng ném bom phá hoại miền Bắc (1973).

 C. Hiệp định Pa-ri được kí kết (1973).

 D. Thành lập tổ chức Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình (1968).

Câu hỏi 256. Ai là tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn?

Trả lời:

 A. Nguyễn Văn Thiệu B. Dương Văn Minh

 C. Ngô Đình Diệm D. Nguyễn Cao Kỳ
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Câu hỏi 257. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là câu nói của Bác Hồ được trích 
từ văn bản nào?

Trả lời:

 A. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”  

 B. “Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước”

 C. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

 D. “Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa”

Câu hỏi 258. Những câu thơ dưới đây nhắc tới hình ảnh nữ anh hùng nào trong 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

“Em là ai? Cô gái hay nàng tiên 

Em có tuổi hay không có tuổi”

(Người con gái Việt Nam – Tố Hữu)

Trả lời:

 A. Nguyễn Thị Út B. Hoàng Ngân

 C. Nguyễn Thị Định D. Trần Thị Lý

Câu hỏi 259. Người anh hùng nào được biết đến với hành động quả cảm – đặt 
mìn cầu Công Lý ở Sài Gòn năm 1964 nhằm ám sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ 
Robert  McNamara?

Trả lời:

 A. Nguyễn Văn Trỗi  B. Nguyễn Viết Xuân

 C. Võ Như Hưng  D. Nguyễn Viết Khái

Câu hỏi 260. “Còn cái lai quần cũng đánh” là câu nói nổi tiếng của người nữ anh 
hùng nào?

Trả lời:

 A. Nguyễn Thị Chiên  B. Nguyễn Thị Định

 B. Nguyễn Thị Út  C. Trần Thị Lý

Câu hỏi 261. Cùng với việc đẩy mạnh thi đua yêu nước trong kháng chiến chống 
Mỹ, ngành Giáo dục đã phát động phong trào thi đua gì?
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Trả lời:

 A. “Hai tốt”  B. “Ba sẵn sàng”

 C. “Ba nhất”  D. “Ba mục tiêu”

Câu hỏi 262. Người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là ai?

Trả lời:

 A. Nguyễn Lương Bằng  B. Hồ Chí Minh

 C. Tôn Đức Thắng  D. Nguyễn Hữu Thọ

Câu hỏi 263. Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 
Nam Việt Nam dự Hội nghị Pa-ri (1968–1973) là ai?

Trả lời:

 A. Lê Đức Thọ  B. Nguyễn Duy Trinh

 C. Nguyễn Thị Bình  D. Phạm Văn Đồng

Câu hỏi 264. Với Hiệp định Pa-ri (1973), Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu nào 
sau đây?

Trả lời:

 A. “Đánh cho Mỹ cút”  B. “Đánh cho nguỵ nhào”

 C. Thống nhất đất nước  D. Cách mạng dân tộc dân chủ

Câu hỏi 265. Tổng thống Mỹ nào đã đề ra chiến lược quân sự “Ngăn đe thực tế”?

Trả lời:

 A. Níchxơn  B. Giônxơn

 C. Kennơđy  D. Aixenhao

Câu hỏi 266. Đồng chí nào là Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân 
đội nhân dân Việt Nam?

Trả lời:
 A. Lê Trọng Tấn  B. Hoàng Văn Thái
 C. Võ Nguyên Giáp  D. Văn  Tiến Dũng

Câu hỏi 267. Chiến sĩ quân đội nào là người đã sáng tạo ra một loại bếp dã chiến, 
có công dụng làm tan loãng khói bếp toả ra khi nấu ăn nhằm tránh bị máy bay phát 
hiện từ trên cao?
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Trả lời:

 A. Ngô Gia Khảm  B. Trần Đại Nghĩa

 C. Hoàng Cầm  D. Nguyễn Hải Bằng

Câu hỏi 268. Đây là nơi 13 thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, Đại đội 317 
thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã hi sinh vào lúc 5 giờ 30 ngày 
3–10–1968. Bạn hãy cho biết đây là di tích nào?

Trả lời:

 A. Truông Bồn (Nghệ An)  B. Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)

 C. Đèo Pha Đin (Sơn La)  D. Hang Tám Cô (Quảng Bình)

Câu hỏi 269. Địa danh nào là nơi xây dựng nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung 
phong toàn quốc mà ở đó có khắc danh sách các liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh 
trên khắp mọi miền Tổ quốc?

Trả lời:
 A. Đèo Pha Đin  B. Truông Bồn

 C. Ngã ba Đồng Lộc  D. Hang Tám Cô

Câu hỏi 270. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa quan trọng nhất của trận Điện Biên 
Phủ trên không năm 1972?

Trả lời:

 A. Buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pa-ri.

 B. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

 C. Buộc Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở 
Việt Nam.

 D. Buộc Mĩ phải tuyên bố tạm ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc.

Câu hỏi 271. Châu Đốc – địa phương cuối cùng được giải phóng trong năm 1975, 
nay thuộc tỉnh nào của nước ta?

Trả lời:

 A. Kiên Giang  B. An Giang

 C. Hậu Giang  D. Tiền Giang

Câu hỏi 272. Ai là người đầu tiên cắm lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc lập vào ngày 30–4–1975?
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Trả lời:

 A. Nguyễn Văn Tập B. Vũ Đăng Toàn

 C. Ngô Sỹ Nguyên D. Bùi Quang Thận

Câu hỏi 273. Hướng tấn công chủ yếu nào được Bộ Chính trị chọn trong năm 1975 
nhằm giải phóng miền Nam?

Trả lời:    

 A. Huế – Đà Nẵng B. Sài Gòn

 C. Tây Nam Bộ D. Tây Nguyên    

Câu hỏi 274. Chiến thắng nào của nhân dân Việt Nam trong năm 1975 đã chuyển 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sang một giai đoạn mới: từ tiến công chiến 
lược thành tổng tiến công chiến lược?

Trả lời:
 A. Chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên
 B. Chiến thắng Phước Long
 C. Chiến thắng ở Đà Nẵng
 D. Chiến thắng ở Huế

Câu hỏi 275. Sau chiến thắng Phước Long, Bộ Chính trị đã bổ sung và hoàn chỉnh 
kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

Trả lời:
 A. Tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam trong năm 1976.

 B. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam 
trong năm 1975.

 C. Nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng toàn miền Nam trong hai năm 
1975–1976.

 D. Giải phóng hoàn toàn miền Nam vào đầu năm 1975.

Câu hỏi 276. Phương châm “vừa đánh vừa đàm” của Trung ương Đảng nói lên sự 
cần thiết phải kết hợp những hình thức đấu tranh nào trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước?

Trả lời:

 A. Quân sự, ngoại giao  B. Quân sự, kinh tế

 C. Quân sự, chính trị  D. Quân sự, văn hoá
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Câu hỏi 277. “Một ngày bằng 20 năm” là tinh thần chỉ đạo của Chiến dịch quân sự 
nào của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Trả lời:

 A. Điện Biên Phủ năm 1954

 B. Tổng tiến công chiến lược năm 1968

 C. Tổng tiến công chiến lược năm 1972

 D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Câu hỏi 278. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất diễn 
ra vào ngày nào?

Trả lời:

 A. Ngày 25–4–1976 B. Ngày 3–2–1976

 C. Ngày 11–5–1975 D. Ngày 5–1–1976

Câu hỏi 279. Tình hình Việt Nam như thế nào sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975?

Trả lời:

 A. Mỗi miền đi theo một chế độ chính trị riêng.

 B. Đất nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

 C. Miền Bắc làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục kháng chiến.

 D. Chuẩn bị chống lại cuộc xâm lược trở lại của đế quốc Mỹ.

Câu hỏi 280. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là gì?

Trả lời:

 A. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

 B. Hàn gắn vết thương chiến tranh, xoá bỏ bóc lột phong kiến.

 C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hoá.

 D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu hỏi 281. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện biện pháp nào để ổn định hệ thống 
chính quyền và hệ thống chính trị sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975?

Trả lời:

 A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.

 B. Thành lập chính quyền trung lập và các đoàn thể.
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 C. Xoá bỏ chính quyền cũ và các chính sách lạc hậu.

 D. Giải tán các đảng phái thân Mỹ – chính quyền Sài Gòn.

Câu hỏi 282. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại 
thời điểm nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 24 (9−1975).

 B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 (1973).

 C. Kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất (1976).

 D. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11−1975).

Câu hỏi 283. Ngày 25−4−1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên.

 B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

 C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc.

 D. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

Câu hỏi 284. Từ ngày 15 đến ngày 21−11−1975 gắn với sự kiện nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước

 B. Cuộc tổng tuyển của cả nước lần thứ nhất

 C. Cuộc tổng tuyển của cả nước lần thứ hai

 D. Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất

Câu hỏi 285. Nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước được đề 
ra đầu tiên tại sự kiện nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Kì họp thứ nhất, Quốc hội khoá VI (từ ngày 24−6 đến ngày 3−7−1976).

 B. Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu hai miền Nam − Bắc họp tại 
Sài Gòn (11−1975).
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 C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 24 
(9−1975).

 D. Đại hội đại biểu thống nhất các hình thức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.

Câu hỏi 286. Nhận định nào dưới đây đã đánh giá đúng nhất về nguyên nhân giúp 
15 năm đổi mới của đất nước 1986–2000 đạt được nhiều thành tựu lớn?

Trả lời:

 A. Việc thực hiện đường lối đổi mới làm thay đổi bộ mặt của đất nước.

 B. Tăng cường sức mạnh tổng hợp, uy tín của Đảng ngày càng tăng.

 C. Đường lối đúng đắn của Đảng, bước đi của công cuộc Đổi mới là phù hợp.

 D. Củng cố vững chắc độc lập và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi 287. Việt Nam trở thành quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1995 B. Năm 1991

 C. Năm 1992 D. Năm 1988

Câu hỏi 288. Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội Khoá VI (từ 24/6 –3/7/1976), thành 
phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

Trả lời:

 A. Thành phố Hồ Chí Minh B. Sài Gòn

 C. Sài Gòn – Chợ Lớn D. Chợ Lớn

Câu hỏi 289. Ngày 31–7–1977, Đại hội đại biểu gồm có Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng 
dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam đã thống nhất thành tổ chức nào?

Trả lời:

 A. Mặt trận Dân tộc giải phóng Việt Nam

 B. Mặt trận Dân chủ Việt Nam

 C. Liên minh các lực lượng dân tộc

 D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Câu hỏi 290. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

 A. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với một cơ cấu hợp lí.

 B. Việt Nam đạt được những kết quả nhất định trên phương diện kinh tế.

 C. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội.

 D. Nhà nước bảo hộ quyền bình đẳng của các thành phần kinh tế.

Câu hỏi 291. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế như 
thế nào?

Trả lời:

 A. Chủ nghĩa tư bản đang lâm vào khủng hoảng năng lượng.

 B. Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng trầm trọng, quan hệ các nước thay đổi.

 C. Cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt, một trật tự thế giới mới đang được xác lập.

 D. Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu đang mở rộng phạm vi sang Đông Âu.

Câu hỏi 292. Đường lối Đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12–1986 có 
nội dung cơ bản nào?

Trả lời:

 A. Đổi mới về kinh tế, chính trị, tổ chức, tư tưởng, văn hoá.

 B. Đổi mới về kinh tế, văn hoá, chính trị, ngoại giao.

 C. Đổi mới về kinh tế, tổ chức, tư tưởng, ngoại giao.

 D. Đổi mới về kinh tế, tổ chức, tư tưởng, văn hoá.

Câu hỏi 293. Quan điểm đổi mới của Đảng từ Đại hội VI (12–1986) là gì?

Trả lời:

 A. Đổi mới là thay đổi về nội dung của chủ nghĩa xã hội.

 B. Đổi mới là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

 C. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

 D. Đổi mới là không thay đổi về hình thức, bước đi của chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi 294. Mục đích của Đảng khi tiến hành công cuộc Đổi mới (1986) là gì?
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Trả lời:

 A. Thực hiện nguyện vọng cấp bách của nhân dân.

 B. Học tập công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc.

 C. Đáp ứng những chuyển biến của tình hình thế giới.

 D. Đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, phát triển đi lên.

Câu hỏi 295. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam nhằm mục tiêu gì?

Trả lời:

 A. Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 B. Phục hồi và phát triển kinh tế hàng hoá.

 C. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí.

 D. Tạo ra sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế.

Câu hỏi 296. Trong nội dung Đổi mới ở Việt Nam, những cơ chế quản lí kinh tế nào 
cần xoá bỏ?

Trả lời:

 A. Cơ chế thị trường

 B. Khuyến khích lợi ích vật chất

 C. Tập trung, quan liêu, bao cấp

 D. Khuyến khích hoạt động đối ngoại

Câu hỏi 297. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn thực hiện cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong điều kiện như thế nào?

Trả lời:

 A. Đất nước độc lập, thống nhất

 B. Đất nước đã hoà bình

 C. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng

 D. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vế thương chiến tranh

Câu hỏi 298. Cơ cấu các ngành kinh tế có sự chuyển biến như thế nào khi Việt Nam 
thực hiện kế hoạch 5 năm (1996–2000)?

Trả lời:

 A. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 B. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công − nông kết hợp.
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 C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, nông nghiệp hoá.

 D. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

Câu hỏi 299. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1991–1995), Việt Nam đã đạt được thành 
tựu gì trong lĩnh vực đối ngoại?

Trả lời:

 A. Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây, cấm vận.

 B. Đấu tranh ngoại giao, góp phần chấm dứt cuộc nội chiến ở Cam-pu-chia.

 C. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á.

 D. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước Đông Âu.

Câu hỏi 300. Thành tựu bước đầu của công cuộc Đổi mới của đất nước giai đoạn 
(1986–1990) được thể hiện trước tiên trong việc thực hiện mục tiêu nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Tài chính – tiền tệ. B. Kinh tế đối ngoại.

 C. Ba chương trình kinh tế. D. Kinh tế – xã hội.

Câu hỏi 301. Ý nào dưới đây biểu thị đúng nhất những hạn chế về kinh tế – xã hội 
của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1986–1990?

Trả lời:

 A. Kinh tế còn mất cân đối, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

 B. Kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao.

 C. Kinh tế còn mất cân đối, một số lĩnh vực văn hoá xuống cấp.

 D. Kinh tế còn mất cân đối, tỉ lệ lao động thiếu, việc làm tăng.

Câu hỏi 302. Nền kinh tế miền Nam sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975 có 
đặc điểm như thế nào?

Trả lời:

 A. Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, manh mún

 B. Kinh tế xã hội chủ nghĩa

 C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

 D. Kinh tế công – nông nghiệp phát triển
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Câu hỏi 303. Việt Nam còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với những nước nào sau 
năm 1975?

Trả lời:

 A. Liên Xô, Trung Quốc

 B. Lào, Cam-pu-chia

 C. Các nước ở Đông Nam Á

 D. Các nước châu Á

Câu hỏi 304. Nguyên nhân nào dưới đây có ý nghĩa quyết định góp phần làm nên 
thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước?

Trả lời:

 A. Tinh thần đoàn kết, lao động cần cù của nhân dân Việt Nam.

 B. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo.

 C. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, sự giúp đỡ to lớn của bạn bè thế giới.

 D. Tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương.

Câu hỏi 305. Nguyên tắc phân phối chủ yếu nào dưới đây được dùng để khuyến 
khích người lao động sản xuất hiệu quả trong thời kì Đổi mới?

Trả lời:

 A. Phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế.

 B. Phân phối theo nhu cầu, không căn cứ vào hiệu quả kinh tế.

 C. Phân phối theo thời gian phân công lao động.

 D. Phân phối trung bình theo lao động.

Câu hỏi 306. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và năm 1976 có điểm 
giống nhau cơ bản nào về hoàn cảnh lịch sử?

Trả lời:

 A. Được tiến hành ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

 B. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ thế giới.

 C. Tình hình đất nước có những điều kiện thuận lợi về kinh tế − xã hội.

 D. Đất nước phải đối mặt với những nguy cơ đe doạ của thù trong, giặc ngoài.
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Câu hỏi 307. Bước tiến lớn của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1976 so 
với cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 được thể hiện qua kết quả nào 
dưới đây? 

Trả lời:

 A. Nguyện vọng của nhân dân được đáp ứng đầy đủ

 B. Chế độ dân chủ nhân dân được củng cố vững chắc

 C. Số đại biểu được bầu nhiều hơn

 D. Cử tri tham gia bầu cử tăng lên

Câu hỏi 308. Nền kinh tế của Việt Nam có điểm khác biệt cơ bản gì giữa hai thời 
điểm trước và sau đổi mới?

Trả lời:

 A. Chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

 B. Chuyển từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế tập trung bao cấp.

 C. Xoá bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp, hình thành nền kinh tế mới.

 D. Xoá bỏ nền kinh tế thị trường, hình thành nền kinh tế mới.

Câu hỏi 309. Nhân tố cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ 
năm 1930 đến nay là gì?

Trả lời:

 A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 B. Kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại.

 C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 D. Không ngừng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Câu hỏi 310. Bài học kinh nghiệm nào dưới đây được Đảng Cộng sản Việt Nam coi 
trọng hàng đầu khi tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước?

Trả lời:

 A. Nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, tư tưởng của Đảng.

 B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

 C. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

 D. Tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
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Câu hỏi 311. Đánh giá nào dưới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp nhất với 
ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12–1986)?

Trả lời:

 A. Tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

 B. Mở ra bước ngoặt trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 C. Khắc phục khủng hoảng, đưa đất nước phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa.

 D. Chuẩn bị những tiền đề cần thiết để Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới.

Câu hỏi 312. Thành tựu về lương thực – thực phẩm qua việc thực hiện Ba chương 
trình kinh tế lớn (lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) từ năm 
1986–1996 là gì?

Trả lời:

 A. Năng suất cao, nhu cầu trong nước được đáp ứng.

 B. Năng suất cao, Nhà nước có dự trữ lương thực.

 C. Từ chỗ thiếu ăn, đến đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.

 D. Có dự trữ và trở thành nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo.

Câu hỏi 313. Bản Hiến pháp đầu tiên của thời kì cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội là bản Hiến pháp nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hiến pháp năm 1946

 B. Hiến pháp năm 1980

 C. Hiến pháp năm 1959

 D. Hiến pháp năm 1992

Câu hỏi 314. Qua 10 năm thực hiện công cuộc Đổi mới (1986–1996), lĩnh vực 
kinh tế đối ngoại ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì?

Trả lời:

 A. Có điều kiện mở rộng buôn bán với thế giới. 

 B. Tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế.

 C. Mở rộng, từng bước tiến tới cân bằng giữa xuất và nhập khẩu.

 D. Thu hút công nghệ, máy móc với giá rẻ.
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Câu hỏi 315. Nhận định nào dưới đây đã đánh giá đúng nhất về nguyên nhân giúp 
15 năm đổi mới của đất nước 1986–2000 đạt được nhiều thành tựu lớn?

Trả lời:

 A. Củng cố vững chắc độc lập và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 B. Tăng cường sức mạnh tổng hợp, uy tín của Đảng ngày càng tăng.

 C. Việc thực hiện đường lối đổi mới làm thay đổi bộ mặt của đất nước.

 D. Đường lối đúng đắn của Đảng, bước đi của công cuộc Đổi mới là phù hợp.

Câu hỏi 316. Mục tiêu kinh tế – xã hội “Đẩy mạnh công cuộc Đổi mới một cách 
toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần” được Đảng ta 
nhấn mạnh trong thời gian nào?

Trả lời:

 A. Từ năm 2000 đến năm 2005 B. Từ năm 1986 đến năm 1990

 C. Từ năm 1996 đến năm 2000 D. Từ năm 2001 đến năm 2005

Câu hỏi 317. Nghị quyết Hội nghị nào của Đảng đã nêu rõ vấn đề “Thống nhất đất 
nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan 
của sự phát triển cách mạng Việt Nam”?

Trả lời:

 A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 24 (9–1975).

 B. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11–1975).

 C. Hội nghị liên tịch (mở rộng) tại Sài Gòn (11–1975).

 D. Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18–12–1974 đến 8–1–1975).

Câu hỏi 318. Bài học xuyên suốt và là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
từ năm 1930 đến nay là bài học nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.

 B. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 C. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 D. Bài học về nắm vững thời cơ cách mạng.

Câu hỏi 319. Cuộc bầu cử Quốc hội khoá IX diễn ra sôi nổi trong toàn quốc vào 
năm nào?
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Trả lời:

 A. Năm 1992  B. Năm 1995

 C. Năm 1997  D. Năm 2002

Câu hỏi 320. Trong lĩnh vực công nghiệp, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết 
định 217/HĐBT về việc mở rộng quyền tự chủ kinh doanh cho các xí nghiệp quốc 
doanh vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1988 B. Năm 1987

 C. Năm 1990 D. Năm 1995

Câu hỏi 321. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 
được họp từ ngày 22–6 đến ngày 1–7–1996 tại đâu?

Trả lời:

 A. Thành phố Hồ Chí Minh B. Đà Nẵng

 C. Hà Nội D. Hải Phòng

Câu hỏi 322. Đảng Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam 
tại đại hội nào?

Trả lời:

 A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (từ 14 đến 20–12–1976).

 B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (từ 27 đến 31–3–1982).

 C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (từ 15 đến 18–12–1986).

 D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (từ 24 đến 27–6–1991).

Câu hỏi 323. Tháng 6–1977, Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá IV họp và bàn về phát triển lĩnh vực kinh tế nào?

Trả lời:

 A. Hàng tiêu dùng B. Công nghiệp

 C. Thương nghiệp D. Nông nghiệp

Câu hỏi 324. Bộ Chính trị ra Nghị quyết 26−NQ/TW về cải tiến công tác phân 
phối, lưu thông vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1987 B. Năm 1981

 C. Năm 1985 D. Năm 1980



72

Câu hỏi 325. Cuộc điều chỉnh giá, lương, tiền lần thứ hai với việc xoá bỏ chế độ tem 
phiếu, chỉ giữ lại sổ gạo cho những người ăn lương diễn ra vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1987 B. Năm 1986

 C. Năm 1985 D. Năm 1988

Câu hỏi 326. Hình thức xí nghiệp nào dưới đây chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo 
xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?

Trả lời:

 A. Xí nghiệp công – tư hợp doanh

 B. Xí nghiệp tư bản – Nhà nước

 C. Xí nghiệp tư bản tư nhân

 D. Xí nghiệp quốc doanh

Câu hỏi 327. Trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1976–1981, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp và bàn về phát triển kinh tế nông nghiệp tại hội nghị lần 
thứ mấy?

Trả lời:

 A. Hội nghị lần thứ ba (1–1978)

 B. Hội nghị lần thứ hai (6–1977)

 C. Hội nghị lần thứ tư (7–1978)

 D. Hội nghị lần thứ năm (12–1978)

Câu hỏi 328. Tháng 8–1979, Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng được triệu tập đã bàn về nội dung nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Phương hướng phát triển hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương.

 B. Phương hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần.

 C. Phương hướng phát triển công nghiệp nặng.

 D. Phương hướng phát triển hàng xuất khẩu.

Câu hỏi 329. Ngày 13–1–1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 100−CT/TW đề cập đến 
vấn đề nào dưới đây?
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Trả lời:

 A. Phân phối thu nhập trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp. 

 B. Bãi bỏ các trạm kiểm soát có tính chất ngăn cản việc lưu thông hàng hoá.

 C. Khuyến khích tận dụng ruộng đất trong nông nghiệp vào sản xuất.

 D. Khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã 
nông nghiệp.

Câu hỏi 330. Đại hội Đảng lần thứ XII (1–2016) xác nhận Việt Nam chưa đạt kế 
hoạch về một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội, trong đó nổi bật là chỉ tiêu nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

 B. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 C. Năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 D. Năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Câu hỏi 331. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội của đất nước 
trong thời kì 1980–1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với 
thực tế nói trên?

Trả lời:

 A. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm

 B. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết

 C. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định

 D. Văn hoá – giáo dục chưa được coi trọng

Câu hỏi 332. Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976–1980, tuyến 
đường sắt nào đã được hoạt động trở lại sau 30 năm gián đoạn?

Trả lời:

 A. Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

 B. Hà Nội – Hải Phòng

 C. Hà Nội – Lạng Sơn

 D. Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam

Câu hỏi 333. Hai công trình thuỷ điện nào được xây dựng trong kế hoạch Nhà nước 
5 năm 1981–1985?
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Trả lời:

 A. Hoà Bình và Sơn La B. Hoà Bình và Trị An

 C. Thác Bà và Tuyên Quang D. Sơn La và Trị An

Câu hỏi 334. Đảng ta đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền 
vững trong kế hoạch 5 năm nào?

Trả lời:

 A. 1991–1995 B. 1981–1986

 C. 1986–1990 D. 1996–2000

Câu hỏi 335. Tháng 11–1978 diễn ra sự kiện trong lĩnh vực đối ngoại nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Liên Xô được kí kết.

 B. Việt Nam và Cam-pu-chia kí Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác.

 C. Việt Nam và Trung Quốc đàm phán để khôi phục hoà bình, an ninh biên giới.

 D. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc.

Câu hỏi 336. Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh là “Anh hùng giải 
phóng dân tộc; Danh nhân văn hoá kiệt xuất của Việt Nam” vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1990 B. Năm 1988

 C. Năm 1989 D. Năm 1987

Câu hỏi 337. Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức 
quốc tế nào?

Trả lời:

 A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

 B. Liên hợp quốc (UN)

 C. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

 D. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM)
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Câu hỏi 1. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là... Hãy chọn một đáp án 
đúng.

Trả lời:

 A. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

 B. Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội

 C. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

 D. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

Câu hỏi 2. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không 
có con đường nào khác...". Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Con đường đấu tranh giải phóng

 B. Con đường cách mạng phản đế

 C. Con đường cách mạng vô sản

 D. Con đường phải đánh đuổi ngoại xâm

Câu hỏi 3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là...? Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Là mục tiêu của sự phát triển

 B. Là động lực của sự phát triển 

 C. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển

 D. Tất cả các phương án đều sai

Câu hỏi 4. Tư tưởng Hồ Chí  Minh được kết tinh từ những yếu tố nào?

PHẦN HAI TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Trả lời:

 A. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác − Lênin vào 
điều kiện cụ thể Việt Nam.

 B.  Là kết quả của sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp 
thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

 C. Là sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Người.

 D. Tất cả các phương án.

Câu hỏi 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh 
đạo được dân. Có biết làm..., mới làm được...”.  Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. ... đầy tớ dân... chủ của dân.

 B. ... học trò dân... thầy học dân.

 C. ... học trò dân... thầy giáo của dân.

 D. ... đầy tớ dân... ông chủ của nhân dân.

Câu hỏi 6. Khẳng định vai trò của đoàn kết, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, 
là ... của thành công”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chìa khoá B. Gốc rễ

 C. Then chốt D. Cội nguồn

Câu hỏi 7. Lực lượng đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những ai?

Trả lời:

 A. Liên minh công nông

 B. Liên minh công nông trí

 C. Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

 D. Tất cả mọi người dân Việt Nam

Câu hỏi 8. Lực lượng đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những 
lực lượng nào?

Trả lời:

 A. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phong trào giải phóng dân tộc.

 B. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phong trào giải phóng dân  tộc; 
phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
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 C. Phong trào giải phóng dân tộc; phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên 
thế giới.

 D. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phong trào hoà bình, dân chủ và 
tiến bộ trên thế giới.

Câu hỏi 9. Phương pháp đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các  
phương pháp nào?

Trả lời:

 A. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức; 
phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.

 B. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức.

 C. Phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.

 D. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp xử lí và giải quyết 
các mối quan hệ.

Câu hỏi 10. Vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ 
như thế nào?

Trả lời:

 A. Không có mối quan hệ với nhau.

 B. Giải quyết xong vấn đề giai cấp mới giải quyết được vấn đề dân tộc. 

 C. Phải giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp đồng thời, ngang nhau.

 D. Có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Câu hỏi 11. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc phải được 
thực hiện bằng con đường nào?

Trả lời:

 A. Cách mạng bạo lực của quần chúng nhân dân.

 B. Cách mạng hoà bình, có sự đấu tranh của toàn dân.

 C. Cách mạng bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực 
lượng vũ trang của nhân dân. 

 D. Kết hợp cả đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Câu hỏi 12. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần khắc 
phục những trở lực nào kìm hãm sự phát triển của xã hội?
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Trả lời:

 A. Thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.

 B. Chủ nghĩa đế quốc; chủ nghĩa cá nhân.

 C. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu.

 D. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.

Câu hỏi 13. Đánh giá về động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh 
xác định rõ yếu tố nào là quyết định nhất, yếu tố nào là rất quan trọng?

Trả lời:

 A. Ngoại lực là quyết định nhất, nội lực là rất quan trọng.

 B. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng.

 C. Cả nội lực và ngoại lực đều quan trọng như nhau. 

 D. Nội lực là quyết định và quan trọng, không cần ngoại lực.

Câu hỏi 14. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc xây dựng Đảng bao 
gồm những nguyên tắc nào?

Trả lời:

 A. Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; 
đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 B. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê 
bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

 C. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và 
phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

 D. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê 
bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác. 

Câu hỏi 15. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng Nhà nước trong sạch vững 
mạnh, hiệu quả cần phải làm gì?

Trả lời:

 A. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức.

 B. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức; kiên quyết 
chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
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 C. Tăng cường pháp luật; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng 
phí, quan liêu.

 D. Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.

Câu hỏi 16. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời 
đại mới bao gồm những phẩm chất nào?

Trả lời:

 A. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

 B. Trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần 
quốc tế trong sáng.

 C. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư.

 D. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng.

Câu hỏi 17. Theo quan điểm Hồ Chí Minh “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, cần phải 
đấu tranh, xoá bỏ là gì? 

Trả lời:

 A. Tham ô, tham nhũng B. Chủ nghĩa cá nhân

 C. Kéo bè, kéo cánh D. Tệ nạn xã hội

Câu hỏi 18. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi nào?

Trả lời:

 A.  Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

 B.  Những giá trị cốt lõi trong đạo đức Hồ Chí Minh.

 C.  Những giá trị cốt lõi trong hành động của Hồ Chí Minh.

 D.  Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. 

Câu hỏi 19. Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách nào?

Trả lời:

 A. Phong cách tư duy; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách 
sinh hoạt.

 B. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách làm việc; phong cách 
sinh hoạt.
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 C. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách 
làm việc; phong cách sinh hoạt.

 D. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách 
làm việc.

Câu hỏi 20. Nét đặc sắc nhất của phong cách tư duy Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

 A. Độc lập, tự chủ, sáng tạo B. Độc lập, tự chủ

 C. Tự chủ, sáng tạo D. Độc lập và sáng tạo 

Câu hỏi 21. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm những nguyên tắc nào?

Trả lời:

 A. Tư duy trên các cứ liệu thực tế Việt Nam.

 B. Tư duy trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt các tư tưởng và học thuyết đã có.

 C. Luôn hướng tới cái mới, cái tiến bộ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới để tư duy.

 D. Tất cả các phương án.

Câu hỏi 22. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh thể hiện 
rõ nét ... Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Bản lĩnh Hồ Chí Minh 

 B. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 C. Đạo đức Hồ Chí Minh 

 D. Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh

Câu hỏi 23.  Đặc điểm trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

 A. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại.

 B. Là sự kết hợp hài hoà phong cách phương Đông với phương Tây.

 C. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại, phong cách 
phương Đông với phương Tây.

 D. Tất cả các phương án trên đều sai.
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Câu hỏi 24. Nguyên tắc nhất quán trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

 A. Xác định rõ chủ đề từ đó có cách viết đúng chủ đề.

 B. Xác định rõ đối tượng từ đó có cách viết phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục 
tiêu đề ra.

 C. Xác định rõ mục đích từ đó mà tìm cách nói, cách viết phù hợp đạt mục tiêu  
đề ra.

 D. Xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích, từ đó mà tìm cách nói, cách viết 
đúng chủ đề, phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Câu hỏi 25. Đặc điểm nào sau đây là phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Diễn đạt hoa mĩ, bóng bẩy

 B. Diễn đạt chân thực, ngắn gọn

 C. Diễn đạt dài dòng

 D. Diễn đạt ví von, hoa mĩ

Câu hỏi 26. Hệ thống phong cách làm việc Hồ Chí Minh bao gồm những phong 
cách làm việc nào?

Trả lời:

 A. Phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.

 B. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ; 
phong cách làm việc khoa học.

 C. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc khoa học.

 D. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ.

Câu hỏi 27. Phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những 
yếu tố nào?

Trả lời:

 A. Sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng trọng dân, thân dân trong nền văn hoá truyền 
thống của dân tộc Việt Nam.

 B. Sự vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai 
trò quần chúng trong lịch sử. 
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 C. Xuất phát từ quan điểm về vai trò quyết định và sức mạnh sáng tạo vĩ đại của 
quần chúng, về vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của 
quần chúng.

 D. Tất cả các phương án.

Câu hỏi 28.  Nội dung của phong cách làm việc tập thể dân chủ của Hồ Chí Minh 
là gì? 

Trả lời:

 A. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể. 

 B. Tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc. 

 C. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể; tôn 
trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc. 

 D. Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu hỏi 29. Những nội dung sau có thuộc phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Làm việc phải “đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu” nắm việc, nắm người, nắm 
tình hình cụ thể; phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình kế hoạch đặt 
ra phải sát hợp. 

 B. Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm, nắm điển hình; cần 
phải toàn diện và cụ thể. 

 C. Làm việc phải kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng; phải thường 
xuyên chú ý rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn.

     D. Tất cả đều đúng.

Câu hỏi 30. Đặc trưng cơ bản của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

 A. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; linh hoạt, chủ động, biến hoá.

 B. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, 
chủ động, biến hoá.

 C. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên.

 D. Chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.

Câu hỏi 31. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị gì?
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Trả lời:

 A. Giá trị nhân bản nhất của con người thể hiện cái đẹp với tính cách là lí 
tưởng thẩm mĩ mà con người mong muốn.

 B. Giá trị chân, thiện, mĩ.

 C. Giá trị dân chủ. 

 D. Tất cả các phương án đều sai. 

Câu hỏi 32. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tập thể lãnh đạo là... Cá nhân phụ trách là... Tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Dân chủ... tập trung... tập trung dân chủ.

 B. Tập trung...  dân chủ... dân chủ tập trung.

 C. Tập trung...  dân chủ... tập trung dân chủ.

 D. Dân chủ... tập trung... dân chủ tập trung.

Câu hỏi 33. Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực 
của Đảng, ắt phải...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Từ trong thực tiễn và trở lại với thực tế.

 B. Từ trong công việc, trở lại với công việc.

 C. Từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.

 D. Từ trong thực tiễn, trở lại thực tiễn.

Câu hỏi 34. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, lãnh tụ tối cao của 
dân tộc, Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo mẫu mực. Đó 
là những phong cách lãnh đạo nào?

Trả lời:

 A. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, 
năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo 
nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.

 B. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng 
động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo quyết đoán, 
chủ động.
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 C. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo khoa học; phong 
cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.

 D. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng 
động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết 
đoán, chủ động.

Câu hỏi 35. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh mang bản chất gì?

Trả lời:

 A.  Khoa học B.  Cách mạng

 C.  Nhân văn D. Khoa học, cách mạng, nhân văn

Câu hỏi 36. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tin vào... Đưa mọi vấn đề cho... thảo luận 
và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt... 
Nghị quyết gì mà... cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của 
... mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nhân dân B. Cán bộ 

 C. Dân chúng D. Đồng bào

Câu hỏi 37. Phong cách lãnh đạo khoa học của Hồ Chí Minh thể hiện ở một số nội 
dung chủ yếu nào?

Trả lời:

 A. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương 
trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo 
gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.

 B. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; 
lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.

 C. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, 
kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.

 D. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, 
kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời.

Câu hỏi 38. Một nguyên tắc trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và cũng là 
một đặc điểm bao trùm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Người là gì?
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Trả lời:

 A. Luôn tôn trọng và kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.

 B. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân, 
tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích 
thiết thực cho dân.

 C. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân, tin 
tưởng ở sức mạnh của nhân dân.

 D. Luôn tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi 
ích thiết thực cho dân.

Câu hỏi 39. “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, 
thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng 
chiến thắng lợi muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh? 

Trả lời:

 A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19−12−1946).

 B. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (23−11−1946).

 C. Gửi các chiến sĩ miền Nam (22−12−1945).

 D. Lời kêu gọi quốc dân (5−9−1945).

Câu hỏi 40. “Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết 
lòng kháng chiến để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn nền tôn giáo tự 
do... Thượng đế và Tổ quốc muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của 
Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Thư gửi đồng bào nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh (12−1946).

 B. Lời cảm ơn đồng bào Công giáo (10−1945).

 C. Lời hiệu triệu (2−1946).

 D. Thư gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục anh Công giáo Thái Bình 
(10−5−1946).

Câu hỏi 41. “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh 
vác	một	phần	trách	nhiệm:	người	có	tiền	góp	tiền,	người	có	của	góp	của,	người	
có	sức	góp	sức,	người	có	tài	năng	góp	tài	năng”	(Hồ	Chí	Minh).	Đoạn	văn	trên	
trích	trong	văn	kiện	nào?
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Trả lời:

 A. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10−1946)

 B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8−1945)

 C. Kính cáo đồng bào (6−1941)

 D. Lời kêu gọi (1930)

Câu hỏi 42. Trong nạn đói năm 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn 
một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”, 
(Sẻ cơm nhường áo, 1945). Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh thể hiện qua việc làm 
đó là gì?

Trả lời:

 A. Tinh thần quốc tế trong sáng

 B. Trung với nước, hiếu với dân

 C. Biết phê bình và tự phê bình

 D. Yêu thương quan tâm đến nhân dân

Câu hỏi 43. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa 
Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào...”. Hãy chọn một đáp án đúng. 

Trả lời:

 A. Hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam

 B. Hoàn cảnh cụ thể của dân tộc

 C. Thực tiễn cách mạng của dân tộc

 D. Thực tiễn đấu tranh của dân tộc

Câu hỏi 44. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ 
trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.

 B. Đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

 C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

 D. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào để bảo vệ Tổ quốc.
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Câu hỏi 45. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(18−8−1965), Hồ Chí Minh viết: “Kiên quyết giữ vững chuyên chính đối với kẻ thù 
của dân tộc, của giai cấp và thực hiện...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nâng cao dân chủ đối với nhân dân

 B. Dân chủ toàn diện đối với nhân dân

 C. Dân chủ tích cực đối với nhân dân

 D. Dân chủ thật sự đối với nhân dân

Câu hỏi 46. Trong Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay, 
(1–1959) Hồ Chí Minh nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cách mạng tư sản B. Cách mạng tháng Mười

 C. Cách mạng dân chủ D. Cách mạng vô sản

Câu hỏi 47. Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh 
là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam, là...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin 
vào điều kiện nước ta.

 B. Kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.

 C. Kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước  ta.

 D. Kết quả của sự vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.

Câu hỏi 48. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống... của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành 
thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tự do, no ấm, tươi vui toả ánh sáng.

 B. Ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui.

 C. Tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

 D. Tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng.
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Câu hỏi 49. Trong một bức thư (1969), Hồ Chí Minh viết: “Đã có cố gắng, cần luôn 
cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học 
tập thêm nghiệp vụ, kĩ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, 
bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”. Những lời trên, Người 
gửi đến đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc.

 B. Cán bộ, nghệ sĩ văn hoá nghệ thuật.

 C. Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận.

 D. Cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền.

Câu hỏi 50. Câu nói: “Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hi sinh, 
kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược!” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Tuyên ngôn Độc lập

 B. Bản án chế độ thực dân Pháp

 C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 D. Không có gì quý hơn độc lập tự do

Câu hỏi 51. Trong bài  Ba mươi năm hoạt động của Đảng, Hồ Chí Minh viết: “Với  lí 
luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế,... ta đã tỏ 
ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giai cấp tiểu tư sản B. Giai cấp nông dân

 C. Giai cấp công nhân D. Giai cấp tư sản

Câu hỏi 52. Câu “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi 
sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!” 
được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Không có gì quý hơn độc lập tự do

 B. Tuyên ngôn Độc lập
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 C. Bản án chế độ thực dân Pháp

 D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu hỏi 53. Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội (1958), Hồ Chí Minh nói: 
“... là công bằng hợp lí: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì 
không được hưởng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chủ nghĩa xã hội B. Chủ nghĩa cộng sản

 C. Nhà nước cộng sản D. Xã hội lí tưởng

Câu hỏi 54. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa  của Lênin trên báo nào?

Trả lời:

 A. Công nông B. Người cùng khổ

 C. Nhân đạo D. Thanh niên

Câu hỏi 55. “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
được Bộ Chính trị đề ra tại chỉ thị nào, thời gian nào?

Trả lời:

 A. Chỉ thị 05−CT/TW ngày 15−5−2016.

 B. Chỉ thị 03−CT/TW ngày 14−5−2011.

 C. Chỉ thị 06−CT/TW ngày 7−11−2006.

 D. Cả A, B, C.

Câu hỏi 56. Nói về vai trò của việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức với mỗi 
người, Hồ Chí Minh có câu thơ:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.”

Những câu thơ trên được Người đưa ra trong bài viết nào dưới đây?

Trả lời:

A. Đạo đức cách mạng B. Cần kiệm liêm chính

C. Đời sống mới D.	Sửa	đổi	lối	làm	việc
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Câu hỏi 57. Trong ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách trong Người tốt, việc tốt 
(6−1968), Hồ Chí Minh đã viết: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo 
dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ 
chức cách mạng, xây dựng con người mới,...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cuộc sống mới B. Đời sống mới

 C. Xã hội mới D. Văn hoá mới

Câu hỏi 58. Trong ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách trong Người tốt, việc tốt 
(6−1968), Hồ Chí Minh đã viết: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày... là 
một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, 
xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giáo dục nêu gương B. Giáo dục đạo đức

 C. Nêu cao tinh thần học tập D. Giáo dục lẫn nhau

Câu hỏi 59. Trong ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách Người tốt, việc tốt (6−1968), 
Hồ Chí Minh đã viết: “Mỗi con người đều có... ở trong lòng. Ta phải biết làm cho 
phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần 
đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thiện và ác B. Tốt và xấu

 C. Mạnh và yếu D. Dũng cảm và hèn nhát

Câu hỏi 60. Trong bài Tích cực và nóng nảy (1953), Hồ Chí Minh viết: “Tích cực là 
bất kì việc gì cũng vui vẻ..., có tinh thần phụ trách, vượt mọi..., quyết làm tròn nhiệm 
vụ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Hăng hái, khó khăn B. Hăng hái, vất vả

 C. Quyết tâm, khó khăn D. Quyết tâm, gian khổ

Câu hỏi 61. Trong bài Tích cực và nóng nảy (1953), Hồ Chí Minh viết: “Nóng nảy 
là việc gì cũng chủ quan không điều tra nghiên cứu..., vội vàng, muốn làm cho mau, 
làm ẩu. Thiếu..., thiếu tinh thần chịu khó”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Cẩn thận, kiên nhẫn B. Kĩ lưỡng, kiên nhẫn

 C. Kĩ lưỡng, nhẫn nhịn D. Kiên nhẫn, kĩ lưỡng

Câu hỏi 62. Trong bài Tích cực và nóng nảy (1953), Hồ Chí Minh dạy chúng ta 
điều gì?

Trả lời:

 A. Tránh tính nóng nảy, phải nâng cao tinh thần tích cực.

 B. Tránh tính nóng vội, phải nâng cao tinh thần học hỏi.

 C. Tránh tính nói nhiều, phải nâng cao tinh thần cảnh giác.

 D. Tránh tính chủ quan, phải nâng cao tinh thần dân tộc.

Câu hỏi 63. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo 
đức  cách mạng gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó nghĩa là

Trả lời:

 A. Ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải 
giấu Đảng.

 B. Thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu 
sang, không sợ oai quyền.

 C. Đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem 
người, xét việc.

 D. Gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, khó khăn 
có gan chịu đựng.

Câu hỏi 64. Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

 B. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.

 C. Cần, kiệm, liêm, chính, là nền tảng của đời sống mới.

 D. Dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Câu hỏi 65. Trong Di chúc (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần 
phải chăm lo đào tạo đoàn viên và thanh niên thành những người vừa “hồng” vừa 
“chuyên”, tức là những người...”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Có kiến thức và kĩ năng B. Vừa có sức vừa có đức

 C. Vừa có đức vừa có tài D. Có trình độ và sức khoẻ

Câu hỏi 66. Trong tác phẩm  Đời sống mới (1947), Hồ Chí Minh viết “Cái gì cũ mà 
xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp 
lí. Cái gì cũ mà tốt thì phải... Cái gì mới mà hay thì phải làm”. Hãy chọn một đáp án 
đúng.

Trả lời:

 A. Phát triển thêm B. Duy trì mãi

 C. Cải tạo lại D. Xoá bỏ đi

Câu hỏi 67. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958), Hồ Chí Minh nói: “Chúng 
ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa 
chữa cho tốt thì phải sẵn sàng...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình.

 B. Nâng cao trình độ và kinh nghiệm của bản thân.

 C. Kiên trì học tập và rèn luyện bản lĩnh cách mạng.

 D. Tu dưỡng đạo đức và nâng cao kiến thức lí luận.

Câu hỏi 68. Trong Bài nói chuyện trong dịp học tập chống tham ô, lãng phí, quan liêu 
(1952),	Hồ	Chí	Minh	nói	mục	đích	của	người	cách	mạng	là	gì?

Trả lời:

 A. Làm người cán bộ mẫu mực, tận tâm, làm tốt sẽ thăng quan phát tài.

 B. Làm đầy tớ xứng đáng, trong sạch, trung thành cho nhân dân.

 C. Làm người đồng hành cùng nhân dân, phục vụ nhân dân cùng phát triển.

 D. Làm người dẫn đường, định hướng tận tụy, rõ ràng cho nhân dân.

Câu hỏi 69. Trong Đạo đức cách mạng (12–1958), Hồ Chí Minh nói: “Làm cách 
mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất..., nhưng nó cũng là 
một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ.”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Tốt đẹp B. Cần thiết

 C. Trân quý D. Vẻ vang

Câu hỏi 70. Trong tác phẩm Chiến tranh du kích Việt Nam (1954), Hồ Chí Minh 
nói: “Đừng để cho mình say sưa vì chiến thắng. Không được bao giờ đánh giá thấp 
kẻ thù. Hãy luôn nhớ rằng chiến tranh yêu nước sẽ thắng lợi, nhưng nó sẽ lâu dài và 
gian khổ. Thắng lợi càng gần thì kẻ thù càng hung hãn, và chúng ta sẽ có nhiều khó 
khăn hơn”. Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh trong đoạn trên là gì?

Trả lời:

 A. Hãy luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.

 B. Đừng say sưa sau chiến thắng vì kẻ thù còn mạnh.

 C. Kiên định lập trường trong cuộc chiến tranh yêu nước.

 D. Càng khó khăn thì càng cần quyết tâm hơn.

Câu hỏi 71. Trong Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ Dân chủ Cộng hoà Việt Nam 
(1952), theo Hồ Chí Minh, nhân tố nào là “sức mạnh quân đội”?

Trả lời:

 A. Kế hoạch B. Chính sách

 C. Giáo dục D. Kỉ luật

Câu hỏi 72. Trong Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng 
và các lớp trung cấp của các tổng cục (1957), Hồ Chí Minh chỉ ra: “Đảng và quân đội 
ta có truyền thống đấu tranh anh dũng; điều đó ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào để 
phát huy truyền thống tốt ấy lên, không phải để vỗ ngực khoe ta có công với kháng 
chiến, với cách mạng, với nhân dân”. Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh trong đoạn 
trên là gì?

Trả lời:

 A. Cần khiêm tốn, không nên tự kiêu, tự mãn.

 B. Tự hào về truyền thống anh dũng của Đảng và quân đội ta.

 C. Tự hào với những công trạng cho cách mạng và kháng chiến.

 D. Phát huy truyền thống anh dũng của dân tộc.

Câu hỏi 73. Trong bài nói chuyện tại Đại hội chiến sĩ thi đua nông nghiệp lần thứ ba 
(1958), Hồ Chí Minh cho rằng muốn sản xuất tốt phải chú ý đến điều gì?
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Trả lời:

 A. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

 B. Nhất nước, nhì phân, tam cần và tứ là cải tiến kĩ thuật.

 C. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ kĩ thuật.

 D. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ khoa học.

Câu hỏi 74. Trong văn bản Vệ sinh yêu nước (1958), Hồ Chí Minh viết: “... thì việc gì 
có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kì được. Điều gì có hại cho 
nhân dân cũng phải ra sức trừ cho kì hết”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Yêu nước B. Thương dân

 C. Vì dân D. Vì nước

Câu hỏi 75. Trong Đạo đức cách mạng (12−1958), Hồ Chí Minh cho rằng điều gì là 
“một kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội”?

Trả lời:

 A. Chủ nghĩa cá nhân B. Bệnh thành tích

 C. Chủ nghĩa cơ hội D. Bệnh quan liêu

Câu hỏi 76. Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết hội 
nghị lần thứ 14 (Khoá II), Hồ Chí Minh nói: “Hiện nay, nhiệm vụ trước mắt của toàn 
Đảng, toàn dân ta là đẩy mạnh công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Muốn thực 
hiện được nhiệm vụ đó, trước hết là phải tiến hành...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cách mạng nhận thức B. Cách mạng tư tưởng

 C. Cách mạng khoa học kĩ  thuật D. Cách mạng công nghệ

Câu hỏi 77. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua của các cơ sở 
thuộc Tổng cục Hậu cần (1958), Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ phải chống tư tưởng... 
phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào phê bình và tự phê bình”. Hãy chọn một đáp 
án đúng. 

Trả lời:

 A. Cá nhân, ỷ lại B. Chủ quan, bảo thủ

 C. Chủ quan, khinh địch D. Cá nhân, ích kỉ
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Câu hỏi 78. Trong Hội nghị năm 1964, Hồ Chí Minh đã tóm tắt sáu tiêu chuẩn đảng 
viên trong đó có: “Cố gắng học tập để không ngừng nâng cao trình độ của mình, 
thật thà...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chịu khó học hỏi B. Dũng cảm và tích cực

 C. Chăm học chăm làm D. Tự phê bình và phê bình

Câu hỏi 79. Trong Hội nghị năm 1964, Hồ Chí Minh đã tóm tắt sáu tiêu chuẩn đảng 
viên trong đó có: “Luôn luôn bồi dưỡng... cho mình. Không để mắc sai lầm. Tích cực 
sửa chữa sai lầm, khuyết điểm”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tư tưởng chính trị B. Tư tưởng vô sản

 C. Đạo đức cách mạng D. Phẩm chất chính trị

Câu hỏi 80. Phát biểu tại Hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ (1964), 
Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng viên cần phải mật thiết liên hệ với quần chúng, 
nêu cao tinh thần chí công vô tư, cần kiệm liêm chính,...” Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Gương mẫu trong mọi công tác và trong đời sống.

 B. Mẫu mực, hoàn thành mọi công việc được giao.

 C. Luôn nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

 D. Phải không ngừng trau dồi đạo đức cách  mạng.

Câu hỏi 81. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Hồ Chí Minh quan niệm: 
“Cách mệnh là... phá cái xấu đổi ra cái tốt ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phá cái cũ đổi ra cái  mới B. Thay cũ đổi mới

 C. Đập cũ thay mới D. Thay cái cũ bằng cái mới

Câu hỏi 82. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Hồ Chí Minh cho rằng: 
“Cách mệnh có 3 thứ: tư bản cách mệnh, dân tộc cách mệnh và...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng. 

Trả lời:

 A. Tinh thần cách mệnh B. Đạo đức cách mệnh

 C. Giai cấp cách mệnh D. Vô sản cách mệnh
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Câu hỏi 83. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Hồ Chí Minh khẳng định 
cách mệnh trước hết phải có cái gì?

Trả lời:

 A. Đạo đức cách mệnh B. Người cách mệnh

 C. Tư tưởng cách mệnh D. Đảng cách mệnh

Câu hỏi 84. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chắn nhất, cách mệnh nhất là...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chủ nghĩa cộng sản B. Chủ nghĩa Lênin

 C. Chủ nghĩa dân tộc D. Chủ nghĩa xã hội

Câu hỏi 85. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Hồ Chí Minh cho rằng: 
“Trước hết phải có... để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với 
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần cách mệnh B. Đạo đức cách mệnh

 C. Tư tưởng cách mệnh D. Đảng cách mệnh

Câu hỏi 86. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng 
mà không có ... cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lí tưởng B. Chủ nghĩa

 C. Mục tiêu D. Lí luận

Câu hỏi 87. Trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức (1925), Hồ Chí 
Minh viết: “Hỡi các bạn thân yêu, chúng ta nên sớm...! Hãy hợp lực để đòi quyền lợi 
và tự do của chúng ta”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Kết đoàn lại B. Kết hợp lại

 C. Kết nối lại D. Liên minh lại
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Câu hỏi 88. Trong bài Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội (3–1961), Hồ 
Chí Minh đã nói: “Lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỉ luật và những tính xấu 
khác” là những biểu hiện của

Trả lời:

 A. Chủ nghĩa thực dụng B. Chủ nghĩa cá nhân

 C. Chủ nghĩa cực đoan D. Chủ nghĩa tư bản

Câu hỏi 89. Trong bài Nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên Châu – Sơn La 
(8–5–1959), Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ từ trên xuống dưới, từ Bác đến cán bộ đều 
là... của nhân dân.”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đày tớ B. Nô bộc

 C. Đồng chí D. Bạn bè

Câu hỏi 90. Trong Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng (21–2– 1961), 
Hồ Chí Minh đã nói: “Đã là làm chủ thì mọi người, mọi dân tộc đều phải..., phải ra 
sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; tham gia giữ gìn an ninh trật tự”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đoàn kết chặt chẽ B. Một lòng một dạ

 C. Nâng cao tinh thần D. Ra sức thi đua

Câu hỏi 91. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết quý I của các công ty kiến trúc 
(9–4–1959), Hồ Chí Minh nói: “Lãnh đạo phải..., kế hoạch phải đưa cho công nhân 
bàn bạc”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Dân chủ B. Cởi mở

 C. Công bằng D. Gần gũi

Câu hỏi 92. Trong Diễn văn khai mạc hội nghị lần thứ 16 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá II (16–4–1959), Hồ Chí Minh nói: “Muốn nâng cao đời sống thì 
chỉ có một cách là tổ chức nông dân làm ăn...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tập thể B. Hợp tác

 C. Tập trung D. Cộng tác
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Câu hỏi 93. Trong bài Trả lời phóng viên Thông tấn xã Cộng hoà Dân chủ Đức (21–
7–1961), Hồ Chí Minh nói: “Chúng tôi kiên quyết đấu tranh thống nhất Tổ quốc 
bằng đường lối... và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơ-ne-vơ”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Ngoại giao B. Hoà bình

 C. Chính trị D. Quân sự

Câu hỏi 94. Trong bài Nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp của của Đảng và Nhà nước 
(24–7–1962), Hồ Chí Minh nói: “Để việc sử dụng sức người, sức của hợp lí, chúng 
ta bắt đầu mở cuộc vận động: Nâng cao..., tăng cường quản lí kinh tế tài chính, chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần trách nhiệm B. Tinh thần tập thể

 C. Tinh thần cách mạng D. Tinh thần dân chủ

Câu hỏi 95. Trong bài Nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp của của Đảng và Nhà nước 
(24–7–1962) theo Hồ Chí Minh thì : “... có nhiều hình thức: hoặc vì lập kế hoạch 
không chu đáo; hoặc tính toán không cẩn thận; hoặc xa xỉ, phô trương hình thức”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tham ô B. Vô trách nhiệm

 C. Quan liêu D. Lãng phí

Câu hỏi 96. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (14−5−1966), Hồ Chí 
Minh viết: “Muốn học tập có kết quả tốt thì phải có... và phương pháp đúng”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần học tập đúng

 B. Thái độ đúng

 C. Nhận thức đúng

 D. Quan điểm đúng
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Câu hỏi 97. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (14−5−1966), Hồ Chí Minh 
viết: “Hằng ngày mỗi đảng viên phải tự kiểm điểm mình. Phải lấy... mà tự kiểm điểm”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Những nhiệm vụ đảng viên

 B. Những việc đảng viên không được làm

 C. 10 nhiệm vụ đảng viên

 D. Nhiệm vụ người đảng viên

Câu hỏi 98. Trong bài Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an (16–5– 
1959), Hồ Chí Minh nói: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả... làm cho xã hội 
không còn người bóc lột người”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giai cấp B. Chế độ

 C. Xã hội D. Cuộc sống

Câu hỏi 99. Trong bài Nói tại lớp học chính trị của giáo viên (8–1959), Hồ Chí Minh 
nói: “Giáo viên chớ tự túc, tự mãn cho là giỏi rồi thì dừng lại. Dừng lại là lùi bước, là 
lạc hậu, mình tự... trước”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Loại bỏ B. Phủ nhận

 C. Đào thải D. Triệt tiêu

Câu hỏi 100. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra (5–3–1960), 
Hồ Chí Minh nói: “Nạn lãng phí, tham ô là do bệnh... trong công tác của các cấp lãnh 
đạo ở các cơ quan nhà nước gây ra”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Quan liêu, mệnh lệnh B. Chủ nghĩa cá nhân

 C. Vô trách nhiệm D. Bao che, dung túng

Câu hỏi 101. Trong bài Quỹ đen – quỹ trắng (1960), Hồ Chí Minh nói: “Quỹ đen 
là gì? Đó là thứ quỹ riêng nằm ngoài vòng kiểm soát của Nhà nước. Thu thì đúng 
cách, tiêu thì ít khai thì nhiều để cắt xén quỹ công. Chi lu bù, ù xọe”. Quỹ đen có ảnh 
hưởng như thế nào?
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Trả lời:

 A. Làm thất thoát ngân sách nhà nước

 B. Gây bất bình cho mọi người

 C. Làm việc quản lí ngân sách nhà nước khó khăn

 D. Làm nhiều người có cơ hội tham nhũng

Câu hỏi 102. Trong Đạo đức công dân (1−1955), Hồ Chí Minh nhắc đến việc giáo 
dục đạo đức công dân cho mọi người dân. Người viết: “Giáo dục có nhiều cách: giúp 
quần chúng giáo dục quần chúng bằng cách... để dạy dỗ lẫn nhau”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tự phê bình và phê bình B. Bới móc khuyết điểm

 C. Đấu tố, phê bình nhau D. Cầm tay chỉ việc

Câu hỏi 103. Trong Bài nói chuyện với các giám đốc và chủ tịch các uỷ ban công sở 
Hà Nội (17−1−1946), Hồ Chí Minh đã khuyên các anh em viên chức phải có 
đức tính gì?

Trả lời:

 A. Cần, kiệm, liêm, chính B. Sẵn sàng hi sinh

 C. Quý trọng ruộng đất D. Quý trọng người tài

Câu hỏi 104. Trong tác phẩm Tự phê bình (1−1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 
“Vận mệnh nước ta ở trong tay ta. Chúng ta..., trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất 
định thắng lợi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cố gắng phấn đấu B. Chia nhau làm việc

 C. Dựa vào sức mình D. Đồng tâm nhất trí

Câu hỏi 105. Trong Thư gửi anh chị em giáo viên Bình dân học vụ (1946), Hồ Chí 
Minh đã viết: “Chương trình của Chính phủ ta là làm thế nào cho toàn quốc đồng 
bào ai cũng có ăn, có mặc, có học. Vậy nên khẩu hiệu của chúng ta là...”. Hãy chọn 
một đáp án đúng. 

Trả lời:

 A. Tăng gia sản xuất, chống nạn mù chữ

 B. Thi đua, tiết kiệm
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 C. Tăng gia sản xuất, chống lại giặc đói

 D. Thi đua là yêu nước

Câu hỏi 106. Trong Động viên kinh tế (12−1946), Hồ Chí Minh viết: “Những vật 
nhu cầu cho cuộc kháng chiến, chúng ta phải hết sức tăng gia sản xuất. Những việc 
tiêu xài vô ích chúng ta phải cố gắng tinh giảm”. Vấn đề chính được Người nhắc đến 
ở đây là gì?

Trả lời:

 A. Phải tăng gia sản xuất và tích cực tiết kiệm.

 B. Động viên lao động và tăng cường tiêu thụ.

 C. Phát triển sản xuất và phát triển thương nghiệp.

 D. Chỉ dùng đủ, không được tiêu xài lãng phí.

Câu hỏi 107. Trong Gửi dân chúng Việt Nam, dân chúng Pháp, dân chúng các nước 
Đồng minh (21−12−1946), Hồ Chí Minh viết: “Dù phải hi sinh bao nhiêu và thời 
gian kháng chiến đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao 
giờ nước Việt Nam...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Dành được hoàn toàn tự do và hạnh phúc.

 B. Được hoàn toàn độc lập và thống nhất.

 C. Được hoàn toàn độc lập và tự do.

 D. Được hoàn toàn thắng lợi vẻ vang.

Câu hỏi 108. Trong bài Nhóm lửa (1942) Hồ Chí Minh viết: “Lúc leo lét bắt đầu 
nhóm lửa/ Biết bao nhiêu là sự khó khăn/ Khi lửa đà chắc chắn bén lâu/ Thì mưa 
gió, chi chi cũng cháy”. Hình ảnh “ngọn lửa” có ý nghĩa gì?

Trả lời:

 A. Cách mạng B. Đấu tranh

 C. Đoàn kết D. Kiến thiết

Câu hỏi 109. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy điện Yên Phụ và 
Nhà máy đèn Bờ Hồ (12−1954), Hồ Chí Minh viết: “Trước chúng ta làm cho thực 
dân Pháp, nay chúng ta làm cho nhân dân, nhà máy này giờ..., của các cô, các chú”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Là của nhân dân, của Chính phủ

 B. Là tài sản chung

 C. Là tài sản của Chính phủ

 D. Không còn của thực dân

Câu hỏi 110. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy điện Yên Phụ và 
Nhà máy đèn Bờ Hồ (12−1954), Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong thời kì thuộc Pháp, 
các cán bộ, công nhân nhà máy bị chia thành các hạng để trị, bây giờ tất cả cần phải 
làm gì? 

Trả lời:

 A. Tăng năng suất lao động B. Đoàn kết chặt chẽ

 C. Phê bình, sửa chữa cho nhau D. Thi đua, tăng năng suất

Câu hỏi 111. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy điện Yên Phụ và 
Nhà máy đèn Bờ Hồ (12−1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ phê bình là gì?

Trả lời:

 A. Phê bình không phải để mỉa mai, nói xấu.

 B. Phê bình là chê trách cái xấu của người khác.

 C. Phê bình là để nâng bản thân mình lên.

 D. Phê bình là để hạ bệ người khác.

Câu hỏi 112. Trong Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo “Nhân đạo” ở Hà Nội 
(20−7−1964 ), Hồ Chí Minh nói: “Nguyện vọng của nhân dân nước Việt Nam là 
xây dựng một nước Việt Nam...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Độc lập, tự do, hạnh phúc, thống nhất và giàu mạnh.

 B. Thống nhất, hoà bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

 C. Độc lập, dân chủ, hoà bình, thống nhất và giàu mạnh.

 D. Hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Câu hỏi 113. Trong bài Nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng 
(29−7−1964 ), Hồ Chí Minh nói: “Phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của 
Đảng, nâng cao...”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Đạo đức cách mạng B. Tinh thần cách mạng

 C. Tư tưởng cách mạng D. Chủ nghĩa cách mạng

Câu hỏi 114. Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng 
(29−7−1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải nâng cao ý thức tổ chức và kỉ luật, phải... để 
làm gương mẫu trong việc chấp hành kỉ luật của Đảng”. Hãy chọn một đáp án đúng. 

Trả lời:

 A. Thật thà phê bình và tự phê bình

 B. Tích cực phê bình và tự phê bình

 C. Nâng cao phê bình và tự phê bình

 D. Quyết tâm phê bình và tự phê bình

Câu hỏi 115. Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng 
(29−7−1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải..., không thiên vị, không thành kiến. Như 
thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Công bằng, công minh B. Chí công vô tư

 C. Phê bình công khai D. Phê bình và tự phê bình

Câu hỏi 116. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31−12−1964), 
Hồ Chí Minh nói: “Phải đẩy mạnh..., thực hiện khẩu hiệu sản xuất nhiều, nhanh, tốt, 
rẻ.”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thi đua yêu nước B. Thi đua lao động

 C. Thi đua  sản xuất D. Thi đua  sáng tạo

Câu hỏi 117. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31−12−1964), 
Hồ Chí Minh nói về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng: “Phải thắt chặt... giữa Đảng  
và quần chúng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Mối liên hệ mật thiết B. Tình đoàn kết nhất trí

 C. Sự lãnh đạo D. Tình đoàn kết gắn bó

Câu hỏi 118. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31−12−1964), 
Hồ Chí Minh	nói:	“Để...,	để	xây	dựng	thắng	lợi	chủ	nghĩa	xã	hội,	chúng	ta	phải	
quyết	tâm	phát	triển	tốt	công	nghiệp	nặng”.	Hãy	chọn	một	đáp	án	đúng.
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Trả lời:

 A. Nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân. 

 B. Nâng cao mạnh mẽ đời sống của nhân dân.

 C. Nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

 D. Nâng cao vượt bậc đời sống của nhân dân.

Câu hỏi 119. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết 
kiệm nhiều” toàn miền Bắc (12−2−1965), Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ và công 
nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và...”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần làm chủ tập thể B. Tinh thần dân chủ

 C. Tinh thần xã hội chủ nghĩa D. Tinh thần yêu nước

Câu hỏi 120. Trong Thư khen quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 300 máy bay Mỹ 
(28−5−1965), Hồ Chí Minh viết: “Quân và dân ta càng phải nâng cao chí căm thù 
và ..., thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 B. Đạo đức cách mạng

 C. Tinh thần chiến đấu

 D. Tinh thần cảnh giác cách mạng

Câu hỏi 121. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống... của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành 
thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tự do, no ấm, tươi vui toả ánh sáng.

 B. Ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui.

 C. Tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

 D. Tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng.

Câu hỏi 122. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa 
Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào...”. Hãy chọn một đáp án đúng. 
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Trả lời:

 A. Hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam

 B. Hoàn cảnh cụ thể của dân tộc

 C. Thực tiễn cách mạng của dân tộc

 D. Thực tiễn đấu tranh của dân tộc

Câu hỏi 123. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ 
trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.

 B. Đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

 C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

 D. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào để bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi 124. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(18−8−1965), Hồ Chí Minh viết: “Kiên quyết giữ vững chuyên chính đối với kẻ thù 
của dân tộc, của giai cấp và thực hiện...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nâng cao dân chủ đối với nhân dân

 B. Dân chủ toàn diện đối với nhân dân

 C. Dân chủ tích cực đối với nhân dân

 D. Dân chủ thật sự đối với nhân dân

Câu hỏi 125. Trong Lời chúc mừng đồng bào miền Nam nhân dịp đầu năm 1966 
(1−1−1966), Hồ Chí Minh viết: “Đồng bào miền Nam ta đã..., vượt mọi khó khăn gian 
khổ, kháng chiến anh dũng chống giặc Mỹ cướp nước”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đồng sức đồng lòng B. Kiên cường anh dũng

 C. Đoàn  kết  chặt chẽ D. Trường kì kháng chiến

Câu hỏi 126. Trong Lời chúc mừng đầu năm gửi nhân dân Mỹ (1−1−1966), Hồ Chí 
Minh viết: “Nhân dân Việt Nam rất  tha  thiết  với  hoà  bình,  nhưng  hoà bình thật 
sự không thể tách khỏi...”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Độc lập thật sự B. Tự do thật sự

 C. Chủ nghĩa xã hội D. Độc lập dân tộc

Câu hỏi 127. Trong Bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (16−1−1966), Hồ Chí Minh nói: “Ta 
nói chống bệnh quan liêu, bây giờ phải...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chống người quan liêu B. Chống nạn tham nhũng

 C. Chống chủ nghĩa cá nhân D. Chống bệnh chủ quan

Câu hỏi 128. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (16−1−1966), Hồ Chí Minh nói: “Quân 
và dân ta có nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu, nhưng...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chúng ta không được bằng lòng với những thành tích đó.

 B. Chúng ta không được chủ quan với những thành tích đó.

 C. Chúng ta không được thoả mãn với những thành tích đó.

 D. Chúng ta không được mãn nguyện với những thành tích đó.

Câu hỏi 129. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (16−1−1966), Hồ Chí Minh nói: “Phải 
sửa đổi lề lối làm việc cho thiết thực, để...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giải quyết công việc cho tốt, cho nhanh

 B. Giải quyết công việc cho hiệu quả

 C. Hợp tác giữa các ngành được tốt

 D. Tăng năng suất lao động

Câu hỏi 130. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (16−1−1966), Hồ Chí Minh nói: “Cuộc 
kháng chiến của ta là toàn dân,...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thực sự là cuộc chiến tranh nhân dân.

 B. Thực sự là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
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 C. Thực sự là cuộc chiến tranh của nhân dân lao động.

 D. Thực sự là cuộc chiến tranh toàn diện.

Câu hỏi 131. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24−3−1966), Hồ Chí Minh nói: “Muốn nhân dân tốt 
với mình, thì...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:
 A. Mình phải tốt với nhân dân B. Mình phải gần gũi với nhân dân
 C. Đoàn kết với nhân dân D. Sâu sát tìm hiểu nhân dân

Câu hỏi 132. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24−3−1966), Hồ Chí Minh nói: “Cùng trong một 
ngành và các ngành với nhau phải... và giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phối hợp chặt chẽ B. Đoàn kết chặt chẽ

 C. Cùng nhau cố gắng D. Lao động sản xuất tốt

Câu hỏi 133. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24−3−1966), Hồ Chí Minh nói: “Tiết kiệm sức người, 
tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của Nhà nước...”. Hãy chọn một đáp án đúng. 

Trả lời:

 A. Tức là của mình B. Là tiết kiệm cho dân

 C. Là tiết kiệm cho mọi người D. Tức là của toàn dân

Câu hỏi 134. Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh 
nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

Trả lời:

 A. Hỏng việc B. Hiểu việc

 C. Mất việc D. Hết việc

Câu hỏi 135. Trong bài Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc (1951), Hồ Chí Minh 
viết: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/... phải thương nhau cùng.” Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Con ông cháu cha B. Con Rồng cháu Tiên

 C. Con Hồng cháu Lạc D. Con Hồng cháu Tiên
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Câu hỏi 136. Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hồ Chí Minh nói tinh thần 
trách nhiệm là gì?

Trả lời:

 A. Nắm vững chính sách, đi đúng đường, làm tròn nhiệm vụ.

 B. Nắm vững chính sách, đi đúng hướng, làm tròn nghĩa vụ.

 C. Nắm vững chính sách, đi theo quần chúng, làm tròn nhiệm vụ.

 D. Nắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phận.

Câu hỏi 137. Trong Lời kêu gọi buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam (1951), 
Hồ Chí Minh nói mục đích của Đảng Lao động Việt Nam là gì?

Trả lời:

 A. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

 B. Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài

 C. Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc

 D. Đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau tiến bộ

Câu hỏi 138. Trong Lời kêu gọi buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam  (1951),  
Hồ Chí Minh viết: “Nhiệm vụ của Đảng Lao động Việt Nam là kiên quyết lãnh đạo 
toàn dân đi đến: ...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Xây dựng nước Việt Nam dân chủ mới

 B. Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam

 C. Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn

 D. Kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công

Câu hỏi 139. Trong Lời kêu gọi buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam (1951),  Hồ 
Chí Minh viết: “Chính sách quân sự, chính trị, kinh tế văn hoá,... của Đảng Lao động 
Việt Nam là làm cho nước Việt Nam...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Độc lập – thống nhất – dân chủ – phú cường.

 B. Độc lập – thống nhất – đoàn kết – phú cường.

 C. Thống nhất – dân chủ – đoàn kết – phú cường.

 D. Thống nhất – phát triển – dân chủ – độc lập.
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Câu hỏi 140. Trong Lời kêu gọi buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam (1951), Hồ 
Chí Minh phát biểu đối với các đảng phái, các đoàn thể bạn trong Mặt trận Dân tộc 
thì Đảng Lao động Việt Nam chủ trương gì?

Trả lời:

 A. Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết mạnh mẽ, cùng nhau tiến bộ.

 B. Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài, cùng nhau tiến bộ.

 C. Đoàn kết nhân dân, đoàn kết lâu dài, cùng nhau phát triển.

 D. Đoàn kết nhân dân, đoàn kết mạnh mẽ, cùng nhau tiến bộ.

Câu hỏi 141. Trong Thư gửi nông dân thi đua canh tác (1951), Hồ Chí Minh viết:     
“Ruộng rẫy là... / Cuốc cày là... / Nhà nông là... / Hậu phương thi đua với tiền 
phương.”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chiến trường – vũ khí – chiến công

 B. Chiến trường – vũ khí – chiến sĩ

 C. Công trường – vũ khí – chiến sĩ

 D. Chiến trường – vũ lực – chiến sĩ

Câu hỏi 142. Trong bài Người Đảng viên Đảng Lao động Việt Nam phải thế nào 
(1951), Hồ Chí Minh viết: “Muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, 
phải thế nào cho...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Dân tin, dân phục, dân yêu B. Dân vui, dân phục, dân tin

 C. Dân hiểu, dân yêu, dân vui D. Dân nhớ, dân phục, dân yêu

Câu hỏi 143. Trong bài Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan 
liêu (1952), Hồ Chí Minh viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là... của nhân 
dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Kẻ thù B. Cán bộ

 C. Bạn bè D. Lãnh đạo

Câu hỏi 144. Trong Thư chúc mừng năm mới (1949), Hồ Chí Minh chúc “các cán bộ 
thi đua thực hành...”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Cần, kiệm, liêm, chính B. Cần, dũng, liêm, chính

 C. Cần, kiệm, trí, dũng D. Cần, kiệm, dũng, tín

Câu hỏi 145. Trong bài Phải chống bệnh quan liêu (1953), Hồ Chí Minh viết: “Những 
người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà tự kiểm thảo trước quần 
chúng, phải...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Quyết tâm sửa đổi B. Quyết tâm học tập

 C. Quyết định sửa chữa D. Quyết định thay đổi

Câu hỏi 146. Trong bài Phải chống bệnh quan liêu (1953), Hồ Chí Minh viết: “Các 
báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận 
rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là... ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tội lỗi B. Kẻ thù

 C. Tội ác D. Kẻ ác

Câu hỏi 147. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: “Cầu đường 
là... của đất nước.” Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Mặt tiền B. Xương sống

 C. Trụ cột D. Mạch máu

Câu hỏi 148. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh nói cầu đường tốt 
thì có lợi cho lĩnh vực nào?

Trả lời:

 A. Kinh tế, quân sự, chính trị B. Kinh tế, giáo dục, chính trị

 C. Văn hoá, giáo dục, quân sự D. Văn hoá, quân sự, chính trị

Câu hỏi 149. Trong bài Thư gửi nhân dân Pháp sau cuộc hội kiến với Pôn Muýt, đại 
diện Cao uỷ Pháp BooLae” (1947), Hồ Chí Minh khẳng định điều gì?

Trả lời:

 A. Cây ngay không sợ chết đứng B. Thà chết không làm nô lệ

 C. Kẻ thù nào cũng chiến thắng D. Chết vinh còn hơn sống nhục
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Câu hỏi 150. Trong bài Một phút đồng hồ (1953), Hồ Chí Minh viết: “Muốn tiết 
kiệm thời giờ thì mọi việc (học tập, công tác,...) đều phải...”. Hãy chọn một đáp án 
đúng.

Trả lời:

 A. Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ B. Chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ

 C. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ D. Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đặn

Câu hỏi 151. Trong bài Tự phê bình (5−1951), Hồ Chí Minh viết: “Tự phê bình 
là..., công khai nhận trước mặt mọi người những... của mình để tìm cách sửa chữa”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời: 

 A. Thật tâm nhận, điểm sai B. Quyết tâm nhận, khuyết điểm

 C. Quyết định nhận, khuyết điểm D. Thật thà nhận, khuyết điểm

Câu hỏi 152. Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh 
viết: “Nguyên nhân của bệnh quan liêu là do xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân,... 
nhân dân, không hiểu biết nhân dân,.... nhân dân.”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Không tin cậy, không yêu thương

 B. Không quan tâm, không yêu thương

 C. Không tin dùng, không thương mến

 D. Không tin tưởng, không yêu mến

Câu hỏi 153. Trong bài Phải chống bệnh quan liêu (1953), Hồ Chí Minh nói khéo 
lãnh đạo có tác dụng gì?

Trả lời:

 A. Cải tạo tư tưởng cán bộ, xây dựng đạo đức trong sạch, đẩy mạnh công việc        
kháng chiến và kiến quốc.

 B. Cải tạo trí tuệ cán bộ, xây dựng đạo đức trong sạch, đẩy mạnh công việc trường 
kì kháng chiến.

 C. Cải tạo tư tưởng cán bộ, xây dựng đạo đức vững mạnh, đẩy mạnh công việc 
kháng chiến thắng lợi.

  D. Cải tạo trí tuệ cán bộ, xây dựng đạo đức tốt đẹp, đẩy mạnh công cuộc kháng 
chiến và kiến quốc.



112

Câu hỏi 154. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc 
về vấn đề phát động quần chúng nông dân (1953), Hồ Chí Minh nêu ra rằng: “Muốn 
phát, thì cán bộ phải hiểu rõ chính sách của Đảng, của Chính phủ, phải hiểu quần 
chúng, phải gần gũi, học hỏi quần chúng”. Theo Người, muốn gần gũi, học hỏi quần 
chúng thì cần phải làm thế nào?

Trả lời:

 A. Làm cho quần chúng hiểu nhiệm vụ của cán bộ.

 B. Làm cho quần chúng hiểu nhiệm vụ của mình.

 C. Làm cho quần chúng hiểu rõ chính sách của Đảng.

 D. Làm cho quần chúng yêu cán bộ, tin cán bộ.

Câu hỏi 155. Trong Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người đảng viên, 
người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. 
Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra”. Theo Người, cần tấm lòng như thế nào để 
trở thành người cách mạng chân chính?

Trả lời:

 A. Chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào.

 B. Chỉ biết làm việc hết sức mình, không quản gian khổ.

 C. Chỉ biết tận tuỵ vì nhân dân lao động.

 D. Chỉ biết gắng sức vì độc lập tự do của đất nước.

Câu hỏi 156. Trong Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người đảng viên, 
người cán bộ tốt muốn trở nên người ..., không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do 
lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ 
tiến đến chỗ chí công vô tư”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đảng viên chân chính B. Cách mạng chân chính

 C. Cán bộ chân chính D. Lãnh đạo chân chính

Câu hỏi 157. Trong Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng (1961), Hồ 
Chí Minh nói: “Một điều rất quan trọng là phải biết luôn..., có quyết tâm khắc phục 
mọi khó khăn thì nhất định làm trọn nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó cho 
các đồng chí.”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Dựa vào lực lượng của nhân dân

 B. Tin tưởng vào trí tuệ nhân dân

 C. Giao nhiệm vụ cho nhân dân

 D. Hướng dẫn nhân dân

Câu hỏi 158. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc (1952), 
Hồ Chí Minh có nhắc đến ba nhân tố để tạo nên một quân đội mạnh, đó là những 
nhân tố nào? 

Trả lời: 

 A. Giáo dục khéo, chính sách đúng và kỉ luật nghiêm.

 B. Giáo dục khéo, luyện tập tốt và kế hoạch nghiêm.

 C. Luyện tập tốt, chính sách đúng và kỉ luật nghiêm.

 D. Kế hoạch nghiêm, luyện tập tốt và chính sách khéo.

Câu hỏi 159. Câu nói: “Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hi 
sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược!” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Tuyên ngôn Độc lập

 B. Bản án chế độ thực dân Pháp

 C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 D. Không có gì quý hơn độc lập tự do

Câu hỏi 160. Trong bài  Ba mươi năm hoạt động của Đảng, Hồ Chí Minh viết: “Với  
lí luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế,... ta đã 
tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giai cấp tiểu tư sản B. Giai cấp nông dân

 C. Giai cấp công nhân D. Giai cấp tư sản

Câu hỏi 161. Trong Đạo đức công dân (1955), Hồ Chí Minh chỉ ra ai là người “có 
quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo 
đức công dân”?
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Trả lời:

 A. Cán bộ B. Đảng viên

 C. Nhân loại D. Nhân dân

Câu hỏi 162. Trong Thư gửi Hội nghị Nông vận và Dân vận (1953), Hồ Chí Minh chỉ 
ra đối tượng nào “là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc 
chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt 
phải dựa vào”?

Trả lời:

 A. Trí thức B. Tư sản

 C. Nông dân D. Tiểu tư sản

Câu hỏi 163. Trong Thư gửi đồng bào và cán bộ xã Nam Liên (1962), Hồ Chí Minh 
chỉ ra tư tưởng nào “như những sợi dây cột chân cột tay người ta, phải vất nó đi. 
Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm”?

Trả lời:

 A. Tư tưởng hẹp hòi B. Tư tưởng chủ quan

 C. Tư tưởng cá nhân D. Tư tưởng bảo thủ

Câu hỏi 164. Trong bài viết Chống nạn giấy tờ (1954), Hồ Chí Minh viết: “Nạn giấy 
tờ đã làm tốn của hao công của nhân dân, nó cũng làm hỏng tư tưởng và tác phong 
của cán bộ... là mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí”. Vấn đề chính được Hồ Chí Minh nêu 
ra trong đoạn văn trên là gì?

Trả lời:

 A. Tránh đưa quá nhiều mệnh lệnh

 B. Tránh thủ tục hành chính rườm rà

 C. Cần làm những công việc thiết thực

 D. Cần tránh hao công tốn của của nhân dân

Câu hỏi 165. Trong bài Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học 
viên Trường Đại học nhân dân Việt Nam (khoá III–1958), Hồ Chí Minh cho rằng: 
“Muốn xã hội giàu thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải...”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm

 B. Lao động tốt, một người làm việc bằng hai
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 C. Tích cực sản xuất, tích cực tiết kiệm

 D. Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu hỏi 166. Trong bài Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học 
viên Trường Đại học Nhân dân Việt Nam (Khoá III–1958), Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Muốn cải tạo xã hội thì phải...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thay đổi bản thân B. Cải tạo mình

 C. Nhìn nhận lại mình D. Cải tạo bản thân

Câu hỏi 167. Trong bài Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học 
viên Trường Đại học Nhân dân Việt Nam (Khoá III–1958), Hồ Chí Minh cho rằng: 
“Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải 
...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cải tạo tư tưởng B. Cải tạo nhận thức

 C. Cải tạo tư duy D. Cải tạo suy nghĩ

Câu hỏi 168. Trong bài Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học 
viên Trường Đại học Nhân dân Việt Nam (Khoá III–1958), Hồ Chí Minh quan niệm 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

Trả lời:

 A. Đặt lợi ích chung của cả nước lên trước hết.

 B. Hi sinh bản thân mình vì độc lập tự do của dân tộc.

 C. Là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

 D. Luôn chịu khó học hỏi, không tham ô, lãng phí.

Câu hỏi 169. Trong bài Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học 
viên trường Đại học Nhân dân Việt Nam (Khoá III–1958), Hồ Chí Minh khẳng định 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa chống đối với điều gì?

Trả lời:

 A. Thói lười nhác, quan liêu B. Sự ích kỉ và hẹp hòi

 C. Tư tưởng cá nhân chủ nghĩa D. Thiếu tinh thần trách nhiệm
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Câu hỏi 170. Trong Bài nói tại Hội Những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế 
(1958), Hồ Chí Minh viết: “Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt 
Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần đoàn kết B. Con đường đoàn kết

 C. Phương pháp hoà bình D. Con đường hoà bình

Câu hỏi 171. Trong Bài nói tại Hội Những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế 
(1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Nhờ... mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ 
thống nhất”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Sự lãnh đạo của Đảng B. Sự đoàn kết nhất trí

 C. Đại đoàn kết toàn dân D. Tinh thần dân tộc

Câu hỏi 172. Nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: “Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu 
tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình...”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân.

 B. Trên tinh thần tích cực, giúp nhau tiến bộ.

 C. Với thái độ tích cực, thân ái, yêu nước.

 D. Trên lập trường chính nghĩa, bác ái.

Câu hỏi 173. Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội (1958), Hồ Chí Minh nói: “... 
là công bằng hợp lí: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không 
được hưởng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chủ nghĩa xã hội B. Chủ nghĩa cộng sản

 C. Nhà nước cộng sản D. Xã hội lí tưởng

Câu hỏi 174. Nói chuyện tại công trường thuỷ lợi Bắc – Hưng – Hải (1958), 
Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ phải biến quyết tâm của Đảng, của Chính phủ 
thành...”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Quyết tâm của chính bản thân mình

 B. Quyết tâm của mọi nhà, mọi người

 C. Quyết tâm của toàn thể nhân dân

 D. Quyết tâm của toàn xã hội

Câu hỏi 175. Nói chuyện tại công trường thuỷ lợi Bắc – Hưng – Hải (1958), Hồ Chí 
Minh nhắc nhở cán bộ: “..., phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng 
kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phải đồng cam cộng khổ với nhân dân

 B. Phải gần gũi, thân thiết với nhân dân

 C. Phải cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân

 D. Phải chia sẻ, gắn bó với nhân dân

Câu hỏi 176. Nói chuyện tại công trường thuỷ lợi Bắc – Hưng – Hải (1958), 
Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ: “Phải chống..., chống tác phong quan liêu, chống 
lãng phí”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tư tưởng cá nhân B. Thói lười biếng

 C. Tư tưởng bảo thủ D. Tư tưởng chủ quan

Câu hỏi 177. Trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kì, tỉnh, huyện và làng (10−1945), 
Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan Chính phủ:

Trả lời:

 A. Việc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng được.

 B. Việc gì lợi cho chính quyền, cần làm ngay.

 C. Việc gì khó quá, thì ta phải tránh.

 D. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

Câu hỏi 178. Trong Phải làm theo đúng kỉ luật của Đảng (8−1954), Hồ Chí Minh đã 
viết: “Nhiệm vụ của Đảng ta là... Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta 
không có lợi ích gì khác”. Hãy chọn một đáp án đúng.



118

Trả lời:

 A. Lãnh đạo giai cấp công nhân.

 B. Một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

 C. Đại diện cho nhân dân lao động

 D. Một lòng, một dạ phụng sự cho Chính phủ

Câu hỏi 179. Trong Giữ gìn trật tự an ninh (10−1954), Hồ Chí Minh viết: “Nhưng 
chính quyền ta là chính quyền dân chủ, bất kì việc to, việc nhỏ đều phải dựa vào... để 
phụng sự lợi ích nhân dân. Việc giữ gìn trật tự an ninh càng phải dựa vào sáng kiến 
và...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Công an, bộ đội, cảnh sát B. Lực lượng của nhân dân

 C. Lực lượng vũ trang D. Giai cấp công nhân

Câu hỏi 180. Trong Nói chuyện với anh chị em công chức ở thủ đô (12−1954), Hồ Chí 
Minh viết: “Làm thế nào cho việc học tập thiết thực, vui vẻ; không nên câu nệ, hình 
thức, tuyệt đối tránh cách nhồi sọ... phải đi đôi với nhau”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lí luận và đạo đức cách mạng B. Lí thuyết và tư tưởng

 C. Học tập và nghiên cứu D. Lí thuyết và thực hành

Câu hỏi 181. Trong Người cán bộ cách mạng (3−1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
viết: “Người cán bộ cách mạng phải có... , phải giữ vững... mới là cán bộ cách mạng 
chân chính.... có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung 
với nước, tận hiếu với dân”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần trách nhiệm B. Công bình, chính trực

 C. Đạo đức cách mạng D. Tư tưởng cá nhân

Câu hỏi 182. Trong Người cán bộ cách mạng (3−1955), Hồ Chí Minh viết: “Người 
cán bộ cách mạng phải mạnh dạn, có quyết tâm, phải..., tiến lên không ngừng”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Có chí khí tiến lên mãi B. Biết thay đổi lập trường

 C. Có tư tưởng cá nhân D. Tư lợi, tham ô, hủ hoá
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Câu hỏi 183. Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỉ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc 
khánh (9−1954), Hồ Chí Minh đã viết: “Nhân dân và Chính phủ ta bao giờ cũng 
muốn hoà bình, để..., xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Hưởng thụ cuộc sống B. Đấu tranh giai cấp

 C. Xây dựng nước nhà D. Dân cày có ruộng

Câu hỏi 184. Trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kì, tỉnh, huyện và làng (10−1945), 
Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan chính phủ từ toàn quốc 
cho đến các làng, đều là..., nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để 
đè đầu dân như trong thời kì dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đầy tớ của dân B. Người làm công cho dân

 C. Công bộc của dân D. Người giúp việc cho dân

Câu hỏi 185. Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và Đảng bộ 
cơ sở “bốn tốt”(19−4−1966), Hồ Chí Minh nói về giúp chi bộ kém trở thành “bốn 
tốt” như thế nào?

Trả lời:

 A. Giúp chứ không phê phán B. Giúp đỡ từng đảng viên

 C. Giúp chứ không bao biện D. Các chi bộ giúp đỡ nhau

Câu hỏi 186. Trong Bài phát biểu tại kì họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà (khoá III) (22−4−1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta rất yêu chuộng 
hoà bình, nhưng phải có... mới có hoà bình chân chính”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Độc lập, tự do thật sự B. Thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ

 C. Độc lập, tự do hoàn toàn D. Độc lập, thống nhất thực sự

Câu hỏi 187. Trong Bài phát biểu tại kì họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà (khoá III) (22−4−1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta... đứng trên 
tuyến đầu của nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.
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Trả lời:

 A. Có vai trò và trách nhiệm to lớn

 B. Có trách nhiệm và vinh dự to lớn

 C. Có vai trò và trách nhiệm quan trọng

 D. Có vai trò và vị trí quan trọng

Câu hỏi 188. Trong Bài phát biểu tại kì họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà (khoá III) (22−4−1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta càng phải nâng 
cao..., quyết giành lấy thắng lợi hoàn toàn”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đạo đức cách mạng, phấn khởi tiến lên

 B. Chí khí cách mạng, phấn khởi tiến lên

 C. Tinh thần cách mạng, phấn khởi tiến lên

 D. Có vai trò và vị trí quan trọng

Câu hỏi 189. Trong Bài nói chuyện với Đoàn Công an Cu Ba (9−8−1966), Hồ Chí 
Minh nói: “Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho nên địch có cải tiến 
công tác của nó, nhưng có điều cơ bản nó không học nổi...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đó là học từ nhân dân B. Đó là học đi đôi với hành

 C. Đó là học lấy lòng dân D. Đó là học các nước khác

Câu hỏi 190. Trong bài Nói chuyện với Đoàn Công an Cu Ba (9−8−1966), Hồ Chí 
Minh nói về học tập kinh nghiệm cách mạng các nước như thế nào?

Trả lời:

 A. Học tập và sáng tạo B. Học tập và áp dụng

 C. Học tập và thực hành D. Học tập và cải tiến

Câu hỏi 191. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua lực lượng Công an nhân dân 
(12−10−1966), Hồ Chí Minh viết: “Trong các cơ quan, phải thực hành dân chủ, 
thường xuyên... để giúp nhau tiến bộ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phê bình nghiêm túc và thành thật tự phê bình.

 B. Phê bình công khai và tích cực tự phê bình.
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 C. Phê bình nghiêm chỉnh và thật thà tự phê bình.

 D. Phê bình khách quan và thật thà tự phê bình.

Câu hỏi 192. Trong Bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình (1−1−1967), 
Hồ Chí Minh viết: “Thực hành dân chủ, nghĩa là công việc đều phải bàn bạc với 
xã viên, cán bộ không được...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Quan liêu, cửa quyền B. Xa rời quần chúng

 C. Quan liêu, mệnh lệnh D. Làm quan cách mạng

Câu hỏi 193. Trong Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh 
viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (10–1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Dù 
khó khăn đến đâu cũng phải...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt

 B. Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt

 C. Không ngừng thi đua trong giáo dục

 D. Thi đua giữa thầy và trò.

Câu hỏi 194. Trong Thư gửi đồng bào Nam Bộ (6−1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Đã là con Lạc cháu Hồng thì...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Ai cũng yêu nước

 B. Ai cũng có ít nhiều lòng yêu nước thương nòi

 C. Ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc

 D. Ai cũng có lòng tự hào dân tộc

Câu hỏi 195. Trong Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh 
viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16−10−1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “... Cần 
phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật 
chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng

 B. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
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 C. Đoàn kết là một truyền thống quý báu

 D. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

Câu hỏi 196. Trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kì, tỉnh, huyện và làng (10−1945), 
Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, ..., mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi 
sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Vì lợi ích của nước nhà B. Vì lợi ích của nhân dân

 C. Vì quyền lợi của nhân dân D. Vì quyền lợi của đất nước

Câu hỏi 197. Trong Sửa đổi lối làm việc (10−1947), Hồ Chí Minh đã viết: “Mà 
muốn hiểu biết,..., thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu 
khó. Nếu không vậy, thì dân chúng sẽ không tin chúng ta. Biết, họ cũng không nói. 
Nói, họ cũng không nói hết lời. Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Bám sát quần chúng

 B. Gắn bó với nhân dân

 C. Nắm rõ nhu cầu và lợi ích của đồng bào

 D. Học hỏi dân chúng

Câu hỏi 198. Trong bài Đạo đức công dân (1−1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có 
quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn..., giữ đúng đạo đức công dân, tức là 
tuân theo pháp luật nhà nước”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Quyền lợi và nghĩa vụ B. Chức trách người chủ

 C. Bổn phận công dân D. Vai trò của người làm chủ

Câu hỏi 199. Trong Di chúc (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và 
thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó 
khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải... đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Quan tâm bồi dưỡng B. Quan tâm động viên

 C. Chăm lo giáo dục D. Chú ý bồi dưỡng, giáo dục
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Câu hỏi 200. Trong Đạo đức cách mạng (12−1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lợi ích của nhân dân

 B. Nâng cao đời sống nhân dân

 C. Quyền lợi của đông đảo quần chúng

 D. Mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Câu hỏi 201. Trong bài Trả lời các nhà báo nước ngoài (1−1946), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã viết: “Tôi chỉ có..., ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 
cũng được học hành”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Một lòng mong mỏi B. Mục tiêu cao nhất

 C. Một sự ham muốn D. Mục tiêu phấn đấu đặc biệt

Câu hỏi 202. Trong bài Sao cho được lòng dân (10−1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã viết: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức 
làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý... dầu khó đến đâu mặc lòng, 
những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giải quyết hết các vấn đề.

 B. Quan tâm đáp ứng nguyện vọng nhân dân.

 C. Giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 D. Lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của nhân dân.

Câu hỏi 203. Trong Thư gửi đồng bào Nam Bộ (6–1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay

 B. Ngắn hay dài đều cùng một bàn tay

 C. Vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay

 D. Vắn dài đều cùng một cơ thể
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Câu hỏi 204. Trong bài Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội (3–1961), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết: “Lao động là... của chúng ta ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc.

 B. Vinh quang, là nguồn sống và nguồn hạnh phúc.

 C. Nghĩa vụ thiêng liêng, là niềm vui, là nguồn sống.

 D. Quyền lợi và là nghĩa vụ thiêng liêng.

Câu hỏi 205. Trong tác phẩm Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân bầu 
ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn một  đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Nhân dân có toàn quyền quyết định.

 B. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền.

 C. Tất cả mọi chính sách đều phục vụ nhân dân.

 D. Mọi chủ trương, chính sách đều vì nhân dân.

Câu hỏi 206. Trong Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân 
Việt Nam (1−1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Mình phải làm thế nào cho ích lợi 
nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì... mà hi sinh phấn đấu chừng nào”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lợi ích nhân dân B. Lợi ích của Tổ quốc

 C. Lợi ích nước nhà D. Lợi ích đất nước

Câu hỏi 207. Trong Di chúc (1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng và 
Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất từ những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng 
vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong để đào tạo thành cán bộ và công nhân 
có...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đạo đức cách mạng trong sáng

 B. Ý thức tổ chức kỉ luật nghiêm minh
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 C. Tinh thần trách nhiệm với tập thể

 D. Lập trường cách mạng vững chắc

Câu hỏi 208. Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh viết: “Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng,...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày.

 B. Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới.

 C. Dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

 D. Thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Câu hỏi 209. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), 
Hồ Chí Minh nêu ra: “Cần kết hợp lí luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lí 
luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết 
thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà”. Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

Trả lời:

 A. Giáo dục Mầm non B. Giáo dục Đại học

 C. Giáo dục Tiểu học D. Giáo dục Trung học

Câu hỏi 210. Trong Di chúc (1969) Hồ Chí Minh viết: “... nói chung là tốt, mọi việc 
đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức 
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa 
vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết cho ai?

Trả lời:

 A. Đoàn viên và thanh niên B. Cán bộ và chiến sĩ

 C. Giáo viên và đoàn viên D. Thanh niên và cán bộ

Câu hỏi 211. Trong Thư gửi thanh niên (1965), Hồ Chí Minh căn dặn: “Luôn luôn 
chú ý dìu dắt và... thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi 
theo”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Hướng dẫn B. Dạy giỗ

 C. Giáo dục D. Đào tạo

Câu hỏi 212. Ý kiến về giáo dục (1963), Hồ Chí Minh cho rằng: “Dạy cho các 
cháu..., biết yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và người 
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lao động, thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lí tưởng cách mạng B. Đạo đức cách mạng

 C. Những tình cảm cao đẹp D. Phẩm chất cao quý

Câu hỏi 213. Trong Thư gửi thanh niên (2−9−1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Thực 
hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để... ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giúp nhau cùng tiến bộ mãi

 B. Cùng nhau nâng cao trình độ

 C. Giúp nhau hoàn thiện bản thân

 D. Cùng nhau góp phần xây dựng Tổ quốc

Câu hỏi 214. Trong một bức thư (1947), Hồ Chí Minh viết: “Các em là đại biểu cái 
tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường 
đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa 
Thám, truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, 
để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau”. Hồ Chí Minh dành những 
lời khen tặng này cho ai?

Trả lời:

 A. Các chiến sĩ biên phòng B. Các chiến sĩ hải quân

 C. Các chiến sĩ cảm tử quân D. Các chiến sĩ không quân

Câu hỏi 215. Trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958), 
Hồ Chí Minh cho rằng: “Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì?

Trả lời:

 A. Cần có lí thuyết kết hợp với thực tiễn.

 B. Cần có lao động trí óc và lao động chân tay.

 C. Cần có trí tuệ và đạo đức cách mạng.

 D. Cần có lao động và tinh thần cách mạng.

Câu hỏi 216. Trong Thư gửi các bạn thanh niên (8–1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh...”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Một phần lớn là do các thanh niên

 B. Là nhờ vào đoàn kết toàn dân tộc

 C. Là phụ thuộc vào thế hệ trẻ

 D. Thì thanh niên có trách nhiệm gánh vác

Câu hỏi 217. Trong Bài nói tại Đại hội Thanh niên cứu quốc toàn xứ (11−1945), Hồ 
Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là... trong ba việc cần yếu nói 
trên. Và khẩu hiệu là: làm, phải làm cho thắng, nhất định không cho bại”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Xung kích B. Tình nguyện

 C. Tiên phong D. Xung phong

Câu hỏi 218. Trong Thư gửi các bạn thanh niên (17−8−1947), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết: “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện 
tại phải ... và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Rèn luyện ý chí B. Rèn luyện tinh thần

 C. Chăm lo tu dưỡng D.	Rèn	luyện	quyết	tâm

Câu hỏi 219. Trong bài Thanh niên phải làm gì? (10−2−1948), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết: “Thanh niên cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập. Phải có khí khái... 
chứ không ham địa vị”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Ham làm việc B. Chăm chỉ học tập

 C. Tích cực phấn đấu D. Không ngừng cống hiến

Câu hỏi 220. Trong Thư gửi các em học sinh  (24 – 10 – 1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục,... làm cho các em mai sau trở 
nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đều nhằm mục đích B. Nhằm thực hiện mục tiêu

 C. Đều nhằm hướng tới D. Là thực hiện chủ trương
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Câu hỏi 221. Trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai (5−1958), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên cần...; yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa 
xã hội”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Yêu lao động, yêu khoa học và kỉ luật.

 B. Yêu lao động, yêu khoa học và công nghệ.

 C. Yêu khoa học, yêu công nghệ và kỉ luật.

 D. Yêu lao động và kỉ luật.

Câu hỏi 222. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các 
lớp bổ túc văn hoá (8−1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong việc giáo dục và 
học tập phải chú trọng đủ các mặt: Đạo đức cách mạng,...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Lí tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách.

 B. Giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kĩ thuật.

 C. Giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kĩ thuật.

 D. Lí tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống.

Câu hỏi 223. Trong bài Thanh niên phải làm gì (10−2−1948), Bác Hồ viết: “Thanh 
niên cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập. Phải có khí khái ham... chứ không ham 
địa vị. Phải có quyết tâm, đã làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn, làm cho kì 
được”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Học tập B. Phấn đấu

 C. Làm việc D. Cống hiến

Câu hỏi 224. Trong bài Đội thanh niên xung phong (11−1953), Hồ Chí Minh viết: 
“Nhiệm vụ của Đội Thanh niên xung phong là... mọi việc bất kì việc khó dễ và  phục 
vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Xung phong B. Tiên phong

 C. Xung kích D. Gương mẫu

Câu hỏi 225. Trong bài Đội thanh niên xung phong (11−1953), Hồ Chí Minh viết: 
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“Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và... đúng đắn thì thanh 
niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tổ chức B. Động viên

 C. Quan tâm D. Dìu dắt

Câu hỏi 226. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên lao 
động Việt Nam (3−1961), Hồ Chí Minh viết: “Việc tổ chức và giáo dục cho tốt các 
cháu nhi đồng, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những... tốt”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Con người B. Công dân

 C. Đoàn viên D. Người chủ

Câu hỏi 227. Trong Thư gửi thanh niên (4−1951), Hồ Chí Minh đã viết: “Rất mong 
toàn thể thanh niên ta ra sức... những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phát triển B. Trau dồi

 C. Vun đắp D.	Giữ	vững

Câu hỏi 228. Bài thơ Khuyên thanh niên của Hồ Chí Minh bị khuyết mất ba từ:

“Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

... làm nên”.

Hãy chọn một đáp án đúng để hoàn chỉnh bài thơ trên.

Trả lời:

 A. Quyết chí chắc B. Có chí ắt

 C. Quyết chí ắt D. Có chí chắc

Câu hỏi 229. Trong Bài nói chuyện với sinh viên tại Đại hội Sinh viên lần thứ II 
(7–5–1958), Hồ Chí Minh nói: “Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt..., 
nhưng cũng không lợi gì cho loài người”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Không làm hại ai B. Không làm hại gì

 C. Không làm ảnh hưởng đến ai D. Rất hiền lành

Câu hỏi 230. Trong Bài nói chuyện với sinh viên tại Đại hội Sinh viên lần thứ II 
(7–5–1958), Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên phải có... Nếu chỉ có tài mà không có 
đức ví như một anh làm kinh tế rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những 
không làm được gì ích cho xã hội mà còn hại cho xã hội nữa”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Vừa hồng, vừa chuyên B. Có đức, có tài

 C. Kết hợp đức và tài D. Kết hợp cả hồng và chuyên

Câu hỏi 231. Trong Thư gửi thanh niên (4−1951), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên 
phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi,...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.

 B. Trong đạo đức cách mạng và học tập.

 C. Trong đạo đức cách mạng, trong tiến bộ.

 D. Trong công việc.

Câu hỏi 232. Trong Thư gửi thanh niên (4−1951), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên 
phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến 
quốc...”, Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đồng thời phải vui vẻ và hoạt bát.

 B. Đồng thời phải đóng góp chính cho cách mạng.

 C. Đồng thời phải đi đầu của mọi phong trào.

 D. Đồng thời phải làm gương cho phong trào cách mạng.

Câu hỏi 233. Trong Thư gửi thanh niên (4−1951), Hồ Chí Minh viết: “Huy hiệu của 
thanh niên ta là...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

 B. “Sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc”
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 C. “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”

 D. “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”

Câu hỏi 234. Trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II (5−1958), Bác 
Hồ dạy sinh viên điều gì?

Trả lời:

 A. Lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay.

 B. Học phải đi đôi với hành.

 C. Lí luận kết hợp với thực tiễn, học tập kết hợp với lao động.

 D. Học tập và lao động phải gắn kết với nhau.

Câu hỏi 235. Trong buổi nói chuyện với Sinh viên tại Đại hội sinh viên lần thứ II,  
(7−5−1958), Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không 
có đức ví như một anh làm kinh tế rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những 
không làm được gì ích cho xã hội mà còn hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không 
có tài ví như ông bụt không làm hại gì, nhưng cũng không...”. Hãy chọn một đáp án 
đúng.

Trả lời:

 A. Có lợi gì cho xã hội B. Có lợi gì cho đất nước

 C. Có lợi gì cho loài người D. Có hại gì cho đất nước

 Câu hỏi 236. Trong buổi nói chuyện với sinh viên tại Đại hội Sinh viên lần thứ II, 
(7−5−1958), Hồ Chí Minh nói: “Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ 
biết lí luận mà không biết thực hành thì cũng là...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Học mà không hành

 B. Bán thân bất toại

 C. Trí thức có một nửa

 D. Lí luận suông

Câu hỏi 237. Trong buổi nói chuyện với sinh viên tại Đại hội sinh viên lần thứ II, 
(7−5−1958), Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không 
có đức ví như một anh làm kinh tế rất giỏi, nhưng lại... thì chẳng những không làm 
được gì ích cho xã hội mà còn hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như 
ông bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi ích gì cho loài người”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Đi đến thụt két B. Đi đến phá sản

 C. Không biết giữ tiền D. Tiêu hết tiền

Câu hỏi 238. Trong Thư gửi thanh niên (4−1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là 
ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn 
thể thanh niên ta ra sức... những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Vun đắp B. Trau dồi

 C. Phát triển D. Giữ vững

Câu hỏi 239. Trong Bài nói tại Đại hội Thanh niên Thủ đô (30−9−1964), Hồ Chí 
Minh nhắc các đại biểu: “Đối với mọi công việc nên...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thiết thực và bền bỉ B. Chăm chỉ và bền bỉ

 C. Tích cực và nhiệt tình D. Hăng say và tận tuỵ

Câu hỏi 240. Trong Bài nói tại Đại hội Thanh niên Thủ đô (30−9−1964), Hồ Chí 
Minh nhắc các đại biểu: “Cần đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất và...”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thực hành tiết kiệm B. Tăng cường tiết kiệm

 C. Chi tiêu tiết kiệm D. Tinh thần tiết kiệm

Câu 241. Trong Bài nói tại Đại hội Thanh niên Thủ đô (30−9−1964), Hồ Chí Minh 
nói: “Thanh niên công nhân phải... cuộc vận động “Ba xây, ba chống”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tích cực làm cho thật tốt B. Chủ động làm cho thật tốt

 C. Góp sức làm cho thật tốt D. Quyết tâm làm cho thật tốt

Câu hỏi 242. Trong Bài nói tại Đại hội Thanh niên Thủ đô (30−9−1964), Hồ Chí 
Minh nói: “Thanh niên phải... học tập chính trị, văn hoá và khoa học, kĩ thuật”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Tích cực B. Đẩy mạnh

 C. Kiên trì D. Ra sức

Câu hỏi 243. Trong Bài nói tại Đại hội Thanh niên Thủ đô (30−9−1964), Hồ Chí 
Minh nói: “... mới làm trọn nhiệm vụ người thanh niên cách mạng”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Học và hành tốt B. Học tập tốt

 C. Làm việc tốt D. Chiến đấu tốt

Câu hỏi 244. Trong Thư gửi thanh niên (2−9−1965), Hồ Chí Minh viết “Nhân dân 
ta làm chủ đất nước của mình, cùng nhau ra sức xây dựng...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc

 B. Cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc

 C. Đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc

 D. Đất nước giàu và mạnh

Câu hỏi 245. Trong Thư gửi thanh niên (2−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh 
niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất 
xứng đáng là thế hệ của...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cách mạng tháng Tám vẻ vang B. Cách mạng giải phóng dân tộc

 C. Thanh niên làm theo lời Bác D. Anh hùng dân tộc

Câu hỏi 246. Trong Thư gửi thanh niên (2−9−1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Phải 
luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng..., nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Anh dũng chiến đấu B. Trung với nước, hiếu với dân

 C. Thi đua sản xuất và chiến đấu D. Anh hùng dân tộc

Câu hỏi 247. Trong Thư gửi thanh niên (1951), Hồ Chí Minh có chỉ ra: “Ưu điểm 
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của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là... Rất mong 
toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết 
điểm ấy”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng.

 B. Ham chuộng hình thức, thiếu kỉ luật, ích kỉ, bệnh hủ hoá.

 C. Óc hẹp hòi, thiếu kỉ luật, hủ hoá, bệnh ba hoa.

 D. Óc quân phiệt, thiếu thực tế, ích kỉ, bệnh chủ quan.

Câu hỏi 248. Trong Thư gửi thanh niên (1947), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên 
là... của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy..., một phần lớn là do các thanh 
niên”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Người chủ tương lai, kém hay khoẻ

 B. Người chủ tương lai, yếu hay mạnh

 C. Người chủ gia đình, yếu hay mạnh

 D. Người chủ công việc, kém hay khoẻ

Câu hỏi 249. Trong bài Thư gửi thanh niên (1951), Hồ Chí Minh viết ưu điểm của 
thanh niên là gì?

Trả lời:

 A. Hăng hái, giàu tinh thần yêu nước

 B. Giàu tinh thần xung phong, chăm chỉ

 C. Giàu tinh thần xung phong, ân cần

 D. Hăng hái, giàu tinh thần xung phong

Câu hỏi 250. Trong bài Thư gửi thanh niên (1951), Hồ Chí Minh viết nhược điểm 
của thanh niên là gì?

Trả lời:

 A. Ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”.

 B. Ham chuộng hình thức, thiếu kiến thức, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”.

 C. Ham chuộng hình thức, thiếu kĩ năng, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”.

 D. Ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh thành tích.
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Câu hỏi 251. Lời dạy Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình 
những gì? Mà phải tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà...?, Hồ Chí Minh đã nói ở đâu?

Trả lời:

 A. Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2, ngày 7−5−1958.

 B. Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, ngày 19−1−1955.

 C. Thư gửi thanh niên năm 1947.

 D. Thư chúc tết Mậu Tí năm 1948

Câu hỏi 252. Trong bài Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh (1954), 
Hồ Chí Minh dạy thanh niên phải làm gì để xứng đáng vai trò người chủ tương lai 
của đất nước?

Trả lời:

 A. Học tập B. Lao động

 C. Luyện tập D. Kiên nhẫn

Câu hỏi 253. Trong bài Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh (1954), Hồ Chí Minh 
căn dặn thanh niên hiểu được việc học để phụng sự ai?

Trả lời:

 A. Quê hương, nhân dân B. Tổ quốc, gia đình

 C. Tổ quốc, nhân dân D. Trường học, nhân dân

Câu hỏi 254. Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học 
Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12−1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã viết về việc học tập của thanh niên: “Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, 
phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ...”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Người chủ của nước nhà B. Có tấm bằng nuôi sống bản thân

 C. Có công việc ăn ngon, mặc đẹp D. Người tri thức cách mạng

Câu hỏi 255. Trong Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt 
Nam (1−1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trường học, gia đình và đoàn thể 
thanh niên cần phải chú ý đến... , hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của thanh niên 
để kịp thời khuyến khích, uốn nắn, sửa chữa”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Giáo dục kiến thức, kĩ năng B. Giáo dục năng lực, kĩ năng

 C. Giáo dục tư tưởng, thái độ D. Giáo dục pháp luật

Câu hỏi 256. Trong Thư gửi thanh niên (1947), Hồ Chí Minh dạy thanh niên muốn 
làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải làm gì?

Trả lời:

 A. Phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc.

 B. Phải rèn luyện tinh thần và điều kiện làm việc, phải làm việc.

 C. Phải rèn luyện kĩ năng và lực lượng của mình, phải làm việc.

 D. Phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải chăm chỉ.

Câu hỏi 257. Trong bài thơ Khuyên thanh niên (1950), Hồ Chí Minh viết: “Không 
có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên.” 
Hồ Chí Minh muốn dạy thanh niên điều gì?

Trả lời:

 A. Việc gì khó mấy cũng làm được, chỉ cần chăm chỉ.

 B. Việc gì khó mấy cũng làm được, chỉ cần quyết chí.

 C. Việc gì khó mấy cũng làm được, chỉ cần dũng cảm”.

 D. Việc gì khó mấy cũng làm được, chỉ cần thông minh.

Câu hỏi 258. Trong bài Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh (1954), Hồ Chí 
Minh căn dặn thanh niên học để làm gì?

Trả lời:

 A. Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức.

 B. Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu học tập, yêu khoa học, yêu đạo đức.

 C. Yêu Tổ quốc, yêu quần chúng, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức.

 D. Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu quê hương, yêu đạo đức.

Câu hỏi 259. Trong Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn các cơ quan khu I (1953), 
Hồ Chí Minh căn dặn: “Bất kì làm việc gì cũng phải..., ... an tâm công tác, sẽ vẻ vang 
và có thể trở nên anh hùng được.” Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Vui vẻ, chịu khó B. Cố gắng, kiên quyết

 C. Chấp nhận, giúp đỡ D. Phấn đầu, học tập

Câu hỏi 260. Trong Bài nói tại buổi lễ bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức (1953), 
Hồ Chí Minh nói hai điều kiện để cán bộ cải tạo khuyết điểm của mình thành công 
là gì?

Trả lời:

 A. Tin tưởng vào Đảng, Chính Phủ và quần chúng; phải có quyết tâm cải tạo.

 B. Tin tưởng vào Đảng, Đoàn Thanh niên và công nhân; phải có quyết tâm cải tạo.

 C. Tin tưởng vào Đảng, Chính phủ, các đoàn thể; phải có quyết tâm cải tạo.

 D. Tin tưởng vào Đảng, Chính phủ, lực lượng vũ trang; phải có quyết tâm cải tạo.

Câu hỏi 261. Trong Bài nói tại buổi lễ bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức (1953), 
Hồ Chí Minh nói vũ khí sắc bén để giúp cán bộ cải tạo khuyết điểm thành công là gì? 

Trả lời:

  A. Cố gắng học tập gắn liền với thực hành; thật thà tự phê bình và hoan 
nghênh quần chúng phê bình mình.

  B. Cố gắng học tập gắn liền với lí thuyết; thật thà tự phê bình và không thích quần   
chúng phê bình mình.

  C. Cố gắng học tập gắn liền với thực hành; không tự phê bình và không thích 
quần chúng phê bình mình.

  D. Cố gắng học tập gắn liền với thực hành; luôn tự cao tự đại và hoan nghênh 
quần chúng phê bình mình.

Câu hỏi 262. Trong bài Tích cực và nóng nảy (1953), Hồ Chí Minh viết: “Tích cực là 
bất kì việc gì cũng vui vẻ..., có tinh thần phụ trách, vượt mọi..., quyết làm tròn nhiệm 
vụ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Hăng hái, khó khăn B. Hăng hái, vất vả

 C. Quyết tâm, khó khăn D. Quyết tâm, gian khổ

Câu hỏi 263. Trong bài Tích cực và nóng nảy (1953), Hồ Chí Minh viết: “Nóng nảy 
là việc gì cũng chủ quan không điều tra nghiên cứu..., vội vàng, muốn làm cho mau, 
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làm ẩu. Thiếu..., thiếu tinh thần chịu khó”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cẩn thận, kiên nhẫn B. Kĩ lưỡng, kiên nhẫn

 C. Kĩ lưỡng, nhẫn nhịn D. Kiên nhẫn, kĩ lưỡng

Câu hỏi 264. Trong bài Tích cực và nóng nảy (1953), Hồ Chí Minh dạy chúng ta 
điều gì?

Trả lời:

 A. Tránh tính nóng nảy, phải nâng cao tinh thần tích cực.

 B. Tránh tính nóng vội, phải nâng cao tinh thần học hỏi.

 C. Tránh tính nói nhiều, phải nâng cao tinh thần cảnh giác.

 D. Tránh tính chủ quan, phải nâng cao tinh thần dân tộc.

Câu hỏi 265. Trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị Trường Đại học Nhân 
dân, (10–1–1959) Hồ Chí Minh cho rằng: “Khi nghiên cứu về xã hội, con người và 
sự vật thì phải xem xét toàn diện, xem quá khứ, nhất là xem hiện tại để hiểu biết và  
...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Suy đoán tương lai B. Lập kế hoạch trước

 C. Suy đoán diễn biến D. Chuẩn bị hành động

Câu hỏi 266. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ 
nghĩa (1960), Hồ Chí Minh nói: “Để thật xứng đáng là người chủ của một nước xã 
hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết tâm thực hiện mấy điều sau đây: ...”. Những điều 
được Người nêu ra là gì?

Trả lời:

 A. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá 
nhân, cố gắng học hỏi.

 B. Phải vì lợi ích cho đất nước mà phấn đấu, tăng cường học hỏi, kiên quyết từ bỏ 
thói tự mãn.

 C. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, nghiêm khắc chống tư tưởng hẹp hòi, 
phục vụ nhân dân.

 D. Phải nghiêm khắc loại bỏ khuyết điểm, cố gắng học hỏi, xây dựng đất nước 
giàu mạnh.
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 Câu hỏi 267. Trong Bài nói chuyện tại Trường Cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh (1946), 
Người  nói: “Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, 
thời đại mới, đạo đức cũng phải mới”. Theo Người, đạo đức trong thời đại mới là như 
thế nào?

Trả lời:

 A. Phải trung với nước, hiếu với toàn dân, đồng bào.

 B. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 C. Không hiếu danh, không kiêu ngạo.

 D. Quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể.

Câu hỏi 268. Trong Thư gửi thanh niên (1965), Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên 
một số điều, trong đó điều đầu tiên Người nhấn mạnh là gì?

Trả lời:

 A. Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng; không sợ gian khổ, hi sinh, 
hăng hái thi đua.

 B. Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân; tăng 
cường đoàn kết.

 C. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật và 
quân sự.

 D. Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng.

Câu hỏi 269. Ngày Khuyến học Việt Nam hằng năm là ngày nào?

Trả lời:

 A. Ngày 2–10 B. Ngày 21–6

 C. Ngày 19–8 D. Ngày 28–6

Câu hỏi 270. Trong Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh 
viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16−10−1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “... là 
sự nghiệp của quần chúng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giáo dục B. Kinh tế

 C. Văn hoá D. Quốc phòng an ninh

Câu hỏi 271. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các 
lớp bổ túc văn hoá (31−8−1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong việc giáo dục và 
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học tập, ... đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kĩ thuật, 
lao động và sản xuất”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phải chú trọng B. Phải coi trọng

 C. Phải kết hợp D. Cần lưu ý

Câu hỏi 272. Trong Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hoá, (4−1952) 
Hồ Chí  Minh viết: “Thầy và trò đoàn kết và ... dùng cách dân chủ (thật thà tự phê 
bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Thật thà B. Luôn luôn

 C. Cùng nhau D. Quyết tâm

Câu hỏi 273. Trong Thư gửi các học sinh (9–1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 
“Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục 
của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công 
dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những... 
sẵn có của các em”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Năng lực B. Tiềm năng

 C. Khả năng D. Phẩm chất

Câu hỏi 274. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các 
lớp bổ túc văn hoá (8–1960), Hồ Chí Minh dạy: “Trong việc giáo dục và học tập, phải 
chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa,...”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Văn hoá, kĩ thuật

 B. Khoa học và kĩ thuật

 C. Văn hoá, kĩ thuật, lao động và sản xuất

 D. Văn hoá và công nghệ, lao động và sản xuất

Câu hỏi 275. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các 
lớp bổ túc văn hoá (8–1960), Hồ Chí Minh dạy: “... là một mặt trận quan trọng trong 
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công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất 
nước nhà”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Văn hoá giáo dục B. Đạo đức cách mạng

 C. Văn hoá văn nghệ D. Văn học phê bình

Câu hỏi 276. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), 
Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình, trong đó 
nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là gì?

Trả lời:

  A. Giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa 
học, trọng của công; cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi 
vào khuôn khổ của người lớn.

   B. Kết hợp lí luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lí luận và khoa học tiên 
tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.

 C. Đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích 
hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.

 D. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình 
và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Câu hỏi 277. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), 
Hồ Chí Minh viết “Cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, 
thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào 
không cần thiết cho đời sống thực tế”. Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

Trả lời:

 A. Giáo dục Trung học B. Giáo dục Đại học

 C. Giáo dục Mầm non D. Giáo dục Tiểu học

Câu hỏi 278. Trong bài viết: Chống nạn thất học (10−1945), Hồ Chí Minh chỉ rõ 
quốc dân Việt Nam muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân giàu nước mạnh 
thì trước hết phải làm gì?

Trả lời:

 A. Có kiến thức về các nước xung quanh

 B. Biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ
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 C. Biết đọc, biết viết tiếng nước ngoài

 D. Cùng góp sức vào bình dân học vụ

Câu hỏi 279. “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Hai 
câu thơ trên được Bác Hồ viết trong tác phẩm nào?

Trả lời:

 A. Trẻ con (1941) B. Dân cày (1941)

 C. Phụ nữ (1941) D. Công nhân (1941)

Câu hỏi 280. Trong Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21−109−1964), 
Hồ Chí Minh nói: “Dạy cũng như học phải chú trọng...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng? 

Trả lời:

A. Cả tài lẫn đức B. Cả lí thuyết, thực hành

C. Cả kiến thức, kĩ năng D.	Cả	chuyên	môn,	nghiệp	vụ

Câu hỏi 281. Trong Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21−10−1964), 
Hồ Chí Minh nói: “Nếu không có đạo  đức  cách  mạng  thì...”. Hãy chọn một đáp án 
đúng.

Trả lời:

 A. Không thể làm tốt nhiệm vụ B. Có tài cũng vô dụng

 C. Không phát huy được năng lực D. Có tài cũng không làm được

Câu hỏi 282. Trong Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21−10−1964), 
Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng là... ,  một  lòng  một  dạ phục vụ nhân dân”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Triệt để trung thành với cách mạng

 B. Tuyệt đối trung thành với cách mạng

 C. Một lòng trung thành với cách mạng

 D. Quyết tâm trung thành với cách mạng

Câu hỏi 283. Trong Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  (21−10−1964), 
Hồ Chí Minh nói: “Việc dạy và học cũng thế, mọi người phải... để đền đáp cho đồng 
bào miền Nam ruột thịt”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Làm việc bằng hai B. Dạy và học thật tốt

 C. Nỗ lực thật nhiều D. Quyết tâm thực hiện

Câu hỏi 284. Trong Thư gửi đồng bào các tỉnh bị bão lụt ở miền Nam (11−1964), Hồ 
Chí Minh nói: “Đồng bào ta sẵn có..., không vì tai hoạ mà nản chí”. Hãy chọn một 
đáp án đúng?

Trả lời:

 A. Truyền thống tương thân tương ái

 B. Truyền thống yêu nước, cần cù

 C. Truyền thống cách mạng anh dũng

 D. Truyền thống đấu tranh dũng cảm

Câu hỏi 285. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị Trí thức Việt Nam chống Mỹ cứu 
nước (6−1−1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu 
nước, công nhân có cuộc vận động...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. “Ba xây, ba chống” B. “Cải tiến kĩ thuật”

 C. “Ba sẵn sàng” D. “Bạch đầu quân”

Câu hỏi 286. Trong Lời căn dặn học viên trong Lễ Khai trường Trường Võ bị 
Trần  Quốc Toản (5−1946), Bác Hồ viết: “Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng 
phải làm theo hai khẩu hiệu mà nó là mục đích của anh em...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng

 A. Trung với nước, hiếu với dân

 B. Đoàn kết, đoàn kết thật thà

 C. Học tập tốt, lao động tốt

 D. Vì nước quên thân, vì dân quên mình

Câu hỏi 287. Trong Bài nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường Trung 
học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12−1954), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhắc đến việc học tập của thanh thiếu niên là để phụng sự ai?

Trả lời:

 A. Phụng sự Chính phủ, vì chính quyền mà phục vụ.

 B. Phụng sự đất nước, vì gia đình, tương lai bản thân.
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 C. Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh.

 D. Phụng sự dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Câu hỏi 288. Trong Bài nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường Trung học 
Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12−1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ ra tại thời điểm này thanh niên học là để biết yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu 
lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Trong đó yêu nhân dân được Bác diễn đạt như 
thế nào?

Trả lời:

 A. Việc gì hay người nào phạm đến lợi ích chung của nhân dân, chúng ta kiên 
quyết chống lại.

 B. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được.

 C. Chính là biết ơn đồng bào, cha mẹ, thầy cô và những người thân.

 D. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. 

Câu hỏi 289. Trong Bài nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường 
Trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12−1954), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết: “Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải 
phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy thanh niên phải...”. Hãy chọn một đáp án 
đúng.

Trả lời:

 A. Hăng hái tham gia tăng gia sản xuất.

 B. Hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc.

 C. Hăng hái tham gia vào lực lượng vũ trang quân đội.

 D. Hăng hái tham gia học tập để xây dựng đất nước.

Câu hỏi 290. Trong Bài nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường Trung 
học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12−1954), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết: “Yêu đạo đức: chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, 
hăng hái, cần kiệm; xoá bỏ hết những vết tích nô lệ trong...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng. 

Trả lời:

 A. Tư tưởng và hành động B. Cách cư xử và suy nghĩ

 C. Cuộc sống hàng ngày D. Việc làm, cử chỉ
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Câu hỏi 291. Đây là ngôi trường Trung học phổ thông lâu đời thứ ba tại Việt Nam 
và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng theo học. Bạn hãy cho biết đây là ngôi 
trường nào?

Trả lời:

 A. Trường Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh)

 B. Trường Quốc học Huế

 C. Trường Dục Thanh (Bình Thuận)

 D. Trường Châu Văn Liêm (Cần Thơ)

Câu hỏi 292. Ngôi trường nào dưới đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tham gia 
giảng dạy?

Trả lời:

 A. Dục Thanh (Bình Thuận)

 B. Bưởi (Hà Nội)

 C. Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh)

 D. Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký (Thành phố Hồ Chí Minh)

Câu hỏi 293. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định 
một “khuyết điểm rất to” của cán bộ và đảng viên ta là gì?

Trả lời:

 A. Xao nhãng việc học tập B. Ý thức tự phê bình chưa cao

 C. Tác phong làm việc chưa tốt D. Còn mắc bệnh cả nể

Câu hỏi 294. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh chỉ ra “muốn 
hiểu biết, học hỏi dân chúng”; tránh việc “dân chúng sẽ không tin chúng ta. Biết, học 
cũng không nói. Nói, họ cũng không hết lời” thì cần phải như thế nào?

Trả lời:

 A. Thường xuyên hướng dẫn, theo sát dân chúng.

 B. Có nhiệt thành, có quyết tâm, phải khiêm tốn và chịu khó.

 C. Quyết tâm đi sâu đi sát dân chúng, tránh xa rời dân chúng.

 D. Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ dân chúng cùng tiến bộ.

Câu hỏi 295. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh nêu ra cách 
thức phê bình cho cán bộ, đảng viên là gì?
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Trả lời:

 A. Học hỏi đồng chí và đọc sách báo.

 B. Nghiên cứu và thảo luận

 C. Tự học và tự phê

 D. Đọc sách và tự phê

Câu hỏi 296. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh nói chứng 
bệnh nào của cán bộ, đảng viên “phá hoại tổ chức của Đảng, giảm bớt kỉ luật của 
Đảng, bỏ mất thời cơ tốt, lúc nên làm thì không làm, khi làm thì trễ rồi”?

Trả lời:

 A. Bệnh cận thị B. Bệnh tị nạnh

 C. Bệnh xu nịnh D. Bệnh lười biếng

Câu hỏi 297. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định ba 
khuyết điểm lớn của cán bộ và đảng viên là gì?

Trả lời:

 A. Chủ quan, cả nể, hẹp hòi B. Chủ quan, cả nể, ba hoa

 C. Cả nể, hẹp hòi, ba hoa D. Chủ quan, hẹp hòi, ba hoa

Câu hỏi 298. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh cho rằng 
“thang thuốc hay nhất” để chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên là gì?

Trả lời:

 A. Phê bình và tự phê bình

 B. Tích cực học hỏi bạn bè, đồng nghiệp

 C. Đẩy mạnh phong trào tự học

 D. Thường xuyên nghiên cứu, thảo luận

Câu hỏi 299. Trong Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ quốc 
phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục (1957), Hồ Chí Minh chỉ ra: “Công trạng 
của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự 
kiêu mà cần khiêm tốn. Đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Khiêm tốn và rộng lượng B. Khiêm tốn và kỉ luật

 C. Công bằng và rộng lượng D. Vô tư và rộng lượng



147

Câu hỏi 300. Trong một bức thư (1946), Hồ Chí Minh viết: “Anh chị em chịu cực 
khổ, khó nhọc, hi sinh phấn đấu, để mở mang tri thức phổ thông cho đồng bào, để 
xây đắp nền văn hoá sơ bộ cho dân tộc. Anh chị em làm việc mà không có lương 
bổng, thành công mà không có tiếng tăm. Anh chị em là những người “vô danh anh 
hùng”. Anh chị em trong câu nói trên là chỉ đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Các cán bộ dân vận B. Các chiến sĩ trên mặt trận

 C. Các nghệ sĩ văn hoá D. Giáo viên Bình dân học vụ

Câu hỏi 301. Trong một bài nói chuyện (12–1961), Hồ Chí Minh căn dặn “Phải 
thật sự hoà mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp, 
phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ, 
thêm xuân”. Những lời trên của Hồ Chí Minh hướng đến đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Chiến sĩ B. Văn nghệ sĩ

 C. Cán bộ dân vận D. Cán bộ đoàn

Câu hỏi 302. Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ 
cứu nước,... vô cùng đảm đang, đã đóng góp rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. 
Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để 
ngày càng thêm nhiều... phụ trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Dân quân B. Đàn ông

 C. Cán bộ D. Phụ nữ

Câu hỏi 303. Trong Bài nói chuyện của Bác tại Trường Công an nhân dân (1958), 
Hồ Chí Minh cho rằng nguyên nhân chính nào dẫn đến “không gần nhân dân, là 
thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu”?

Trả lời:

 A. Không chú ý nâng cao nhận thức của nhân dân.

 B. Không thực hiện tốt chính sách dân vận.

 C. Không quan tâm đến đời sống của quần chúng.

 D. Không đi đường lối quần chúng.
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Câu hỏi 304. Trong bài Cách viết (17−8−1953), Hồ Chí Minh khẳng định: “Viết để 
nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. 
Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân 
dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải 
đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại”. Những lời trên 
Hồ Chí Minh muốn hướng đến đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Cán bộ báo chí B. Cán bộ dân vận

 C. Cán bộ mặt trận D. Cán bộ nghệ thuật

Câu hỏi 305. Tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III (1962), Hồ Chí Minh nói: 
“Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ phải rèn luyện..., nâng cao tinh 
thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đạo đức cách mạng B. Năng lực nghề nghiệp

 C. Ý chí quyết tâm D. Khả năng sáng tạo

Câu hỏi 306. Trong Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định (1958), Hồ Chí 
Minh nói thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là nhằm mục đích gì?

Trả lời:

 A. Xây dựng đất nước B. Vì nước vì dân

 C. Vì lợi ích của nhân dân D. Ích nước và lợi nhà

Câu hỏi 307. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhân dân tỉnh Hoà Bình 
(1958), Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ, đồng bào có một số sợ khó khăn, không muốn 
cải tiến cách làm việc, không muốn cải tiến kĩ thuật. Cái đó là do...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Sợ khó, sợ khổ B. Lười biếng, ngại làm

 C. Bảo thủ, lười biếng D. Bảo thủ, ngại khó

Câu hỏi 308. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhân dân tỉnh Hoà Bình 
(10–1958), Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải ra sức 
tăng gia sản xuất,...”?. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Thực hành tiết kiệm B. Thực hành chống lãng  phí

 C. Nói đi đôi với  làm D. Không ngại khó ngại khổ
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Câu hỏi 309. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ văn hoá (10–1958), Hồ Chí 
Minh cho rằng: “Muốn thật sự... quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm, mới 
biết sinh hoạt của quần chúng như thế nào, mới biết khó khăn, chí khí của quần chúng 
như thế nào”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Gần gũi B. Am hiểu

 C. Chia sẻ D. Giúp đỡ

Câu hỏi 310. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ văn hoá (10–1958), Hồ Chí Minh 
lưu ý: “Một vấn đề nữa phải đặt rõ là văn hoá phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói 
là phục vụ công, nông, binh, tức là phục vụ...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Toàn thể nhân dân B. Đại đa số nhân dân

 C. Quần chúng nhân dân D. Nhân dân lao động

Câu hỏi 311. Trong bài  Nói chuyện với cán bộ các ngành quân, dân, chính đảng Hải 
Phòng (3−1959), Hồ Chí Minh khẳng định: “Một đảng bộ lãnh đạo tốt hay xấu cứ 
xem công tác ở địa phương là biết, kết quả công tác của địa phương là... sự lãnh đạo 
của Đảng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cái thước đo B. Tấm gương

 C. Bức tranh D. Minh chứng

Câu hỏi 312. Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” 
của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (1963), Hồ Chí Minh viết: “Về học tập và 
giảng dạy, phải thực hiện tốt phương châm...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất

 B. Học lí thuyết kết hợp với thực tiễn

 C. Học lí thuyết gắn với trải nghiệm thực tiễn

 D. Giáo dục trí tuệ kết hợp với đạo đức cách mạng

Câu hỏi 313. Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” 
của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (13−8−1963), Hồ Chí Minh viết: “Cần nêu 
cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nhà trường, thực hiện tốt phương 
châm... học đi đôi với hành”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Nhà trường gắn chặt với xã hội

 B. Lí thuyết gắn với thực tiễn

 C. Giáo dục gắn với cuộc sống

 D. Giáo dục thông qua thực tế

Câu hỏi 314. “Khi còn sống... là người thầy, người cha của nhân dân bị áp bức. Sau 
khi mất, Người là ngôi sao chỉ đường tiến tới sự nghiệp giải phóng vĩ đại của nhân 
dân bị áp bức”? Hồ Chí Minh đã viết về đồng chí nào trong đoạn văn trên?

Trả lời:

 A. Các Mác B. Lê-nin

 C. Ăngghen D. Tôn Trung Sơn

Câu hỏi 315. Trong tác phẩm Người cách mạng mẫu mực (1926), Hồ Chí Minh cho 
rằng: “Người cách mạng kiểu mẫu phải đêm ngày nghĩ đến... và cứu độ nhân loại”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giải phóng dân tộc B. Vận mệnh dân tộc

 C. Công cuộc cách mạng D. Sự nghiệp cách mạng

Câu hỏi 316. Trong tác phẩm Người cách mạng mẫu mực (1926), Hồ Chí Minh cho 
rằng: “Người cách mạng kiểu mẫu phải... bởi vì cách mạng phải vì lợi ích của dân tộc 
chứ không phải của một cá nhân”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Không cục bộ B. Không cá nhân

 C. Không kiêu ngạo D. Không quan liêu

Câu hỏi 317. Trong tác phẩm Người cách mạng mẫu mực (1926) vì sao Hồ Chí Minh 
cho rằng người cách mạng kiểu mẫu phải có sự kiên trì và nhẫn nại? 

Trả lời:

 A. Vì cách mạng đòi hỏi sự bền bỉ và không bỏ cuộc.

 B. Vì khó khăn sẽ làm anh ta thối chí và đào ngũ giữa trận tiền.

 C. Vì công cuộc cách mạng đòi hỏi sự hi sinh cao cả.

 D. Vì cách mạng cần những người có ý chí và nghị lực.
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Câu hỏi 318. Trong Bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên (8–1959), Hồ Chí Minh 
nói: “Giáo viên ngày nay không phải là “gõ đầu trẻ kiếm cơm”, mà là người phụ trách 
... những công dân tiến bộ, những cán bộ tiến bộ cho dân tộc”. Hãy chọn một đáp 
án đúng. 

Trả lời:

 A. Đào tạo B. Bồi dưỡng

 C. Giúp đỡ D. Hỗ trợ

Câu hỏi 319. Trong Diễn văn bế mạc đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng 
Lao động Việt Nam (10–9–1960), Hồ Chí Minh nói: “Mỗi chi bộ ta phải là một... 
vững chắc, lãnh đạo đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tổ chức B. Hạt nhân

 C. Cơ quan D. Bộ máy

Câu hỏi 320. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ Công đoàn (14–3–1959), Hồ Chí Minh 
nói: “Công nhân sản xuất tốt hay xấu, có đoàn kết hăng hái sản xuất hay không, đó là 
những... để biết cán bộ công đoàn tốt hay không”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Biểu hiện B. Tiêu chí

 C. Lí do D. Tiêu chuẩn

Câu hỏi 321. Trong Bài nói với cán bộ công nhân công trường Đèo Nai, Cẩm Phả 
(30–3–1959), Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ phải tham gia... với công nhân. Vì cứ ngồi 
ở trên sẽ không biết công nhân đói no, lành rách, không biết sáng kiến của quần 
chúng mà tiếp thu và áp dụng được”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lao động B. Sinh hoạt

 C. Ăn ngủ D. Đấu tranh

Câu hỏi 322. Trong bài Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an 
(16–5–1959), Hồ Chí Minh nói: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như 
lúa với... Lúa thì phải chăm sóc rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn... thì không cần 
chăm sóc cũng mọc lu bù”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Cỏ lạc B. Cỏ lau

 C. Cỏ voi D. Cỏ dại

Câu hỏi 323. Trong bài Nói chuyện đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc Giang (3–1961), 
Hồ Chí Minh đã nói: “nghĩa là huấn luyện cán bộ và nhân dân nhằm chỉnh đốn lại 
tư tưởng và tác phong để... những nhược điểm và khuyết điểm, phát triển những ưu 
điểm, làm cho mọi người, mọi việc đều tiến bộ hơn nữa”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phê bình B. Điều chỉnh

 C. Loại bỏ D. Sửa chữa

Câu hỏi 324. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Công đoàn cơ sở miền Bắc 
(24–7–1962), Hồ Chí Minh nói: “Công đoàn các cấp cần phải cải tiến lề lối làm việc, 
cần..., tăng cường đôn đốc kiểm tra, cần bớt giấy tờ từng đống và hội họp lu bù”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Đi sát quần chúng B. Ủng hộ quần chúng

 C. Quan tâm quần chúng D. Bảo vệ quần chúng

Câu hỏi 325. Trong bài Nhiều (3–3–1960), Hồ Chí Minh viết: “Chủ động tìm ra và 
kiên quyết sửa đổi những chỗ... trong sản xuất, trong công tác”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Trì trệ B. Không hợp lí

 C. Khó khăn D. Vướng mắc

Câu hỏi 326. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra (5–3–1960), 
Hồ Chí Minh nói: “Các cơ quan thanh tra Nhà nước chẳng những kiểm tra chống 
lãng phí, tham ô mà còn phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh để giúp các cơ quan 
nhà nước cải tiến công tác,..., thực hành tiết kiệm”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giữ gìn kỉ luật B. Giữ gìn nền nếp

 C. Giữ gìn của công D. Giữ gìn đạo đức
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Câu hỏi 327. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền 
Bắc (19–2–1959), Hồ Chí Minh nói: “Muốn giáo dục các cháu thành người tốt, nhà 
trường, đoàn thể, gia đình, xã hội đều phải... chặt chẽ với nhau”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Bắt tay B. Đoàn kết

 C. Hành động D. Kết hợp

Câu hỏi 328. Trong bài Nói tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang (3–1959), 
Hồ Chí Minh nói: “Công an phải dũng cảm trước địch/ Vì nước quên thân/ Trung 
thành với Đảng/...  với dân”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tận tuỵ B. Tận tình

 C. Tận tâm D. Tận lực

Câu hỏi 329. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết các công ty kiến trúc (9–4–
1959), Hồ Chí Minh nói: “Nếu... xấu, lề mề thì công nhân làm xấu, lãng phí sức 
người sức của”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A.  Cấp trên B. Lãnh đạo

 C.  Cán bộ D. Đảng viên

Câu hỏi 330. Trong Người cán bộ cách mạng (3−1955), Hồ Chí Minh đã khẳng 
định: “Phải hiểu rằng bổn phận của người cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết 
sức...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phụng sự Chính phủ, vì chính quyền mà phục vụ.

 B. Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 C. Phụng sự Đảng, phục vụ giai cấp công nhân.

 D. Phụng sự giai cấp công nhân, nông dân.

Câu hỏi 331. Trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kì, tỉnh, huyện và làng (10−1945), 
Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan của Chính phủ điều gì?

Trả lời:

 A. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.

 B. Chúng ta phải nhất nhất làm theo các yêu cầu của nhân dân.
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 C. Chúng ta phải dùng pháp trị thì dân mới nghe theo.

 D. Chúng ta phải cứng rắn thì dân mới nghe theo.

Câu hỏi 332. Trong Thư gửi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ vùng mới giải phóng ở đồng 
bằng Bắc Bộ (7−1954), Hồ Chí Minh viết: “Cán bộ chiến sĩ cần phải ..., thi hành 
đúng chính sách của Chính phủ và giữ vững nếp liêm khiết, giản dị”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Liêm khiết, giản dị, không xa hoa, lãng phí.

 B. Nhã nhặn đối với dân, gần gũi và giúp đỡ dân.

 C. Giữ khoảng cách với dân, giám sát nhân dân.

 D. Nghiêm khắc, quản lí nhân dân theo quy định.

Câu hỏi 333. Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỉ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc 
khánh (9−1954), Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiệm vụ chung của nhân dân và Chính 
phủ ta trong giai đoạn này là gì?

Trả lời:

  A. Thi hành đúng đắn hiệp định đình chiến, đấu tranh để giữ gìn và củng cố hoà 
bình, để thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc.

  B. Thi hành đúng đắn hiệp định đình chiến, đấu tranh để giữ gìn và củng cố hoà 
bình, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc.

  C. Thực hiện hiệp định đình chiến, củng cố chính quyền nhân dân, cải thiện đời 
sống đồng bào, chuẩn bị cho tổng tuyển cử tự do.

  D. Thi hành hiệp định đình chiến, đấu tranh để giữ gìn hoà bình, làm cho nhân 
dân có được tự do, hạnh phúc, no ấm.

Câu hỏi 334. Trong Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đô giải phóng (10−1954), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh căn dặn nhân dân, bộ đội, cán bộ sau khi trở về thủ đô cần phải làm gì?

Trả lời:

 A. Thi hành đúng chính sách và tuân theo kỉ luật mà Uỷ ban quân chính đã 
ban bố.

  B. Có thể sống thoải mái chỉ cần không vi phạm quy định mà Uỷ ban quân chính 
đã ban bố.
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  C. Có thể tham gia hoạt động vui chơi giải trí tự do thoải mái sau khi trở về thủ đô.

  D. Hoạt động theo chế độ như có chiến tranh, cấm trại hoàn toàn, không 
được ra ngoài.

Câu hỏi 335. Trong Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đô giải phóng (10−1954), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khuyên các ngoại kiều, những người đã khai cơ lập nghiệp tại Việt 
Nam như thế nào?

Trả lời:

 A. Các bạn không nên tiếp tục làm ăn mà phải chờ được chính quyền cho phép.

 B. Các bạn nên giao nộp lại cơ sở kinh doanh để chính phủ quản lí.

 C. Các bạn nên hồi hương, trở về nước.

 D. Các bạn cứ yên lòng làm ăn như thường.

Câu hỏi 336. Trong bài Nói chuyện với anh chị em công chức ở Thủ đô (12−1954), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên anh chị em công chức cố gắng thực hiện cần, 
kiệm, liêm, chính; trong đó kiệm theo Bác được hiểu như thế nào?

Trả lời:

 A. Không lãng phí thì giờ, của cải của mình và của nhân dân.

 B. Không lãng phí thì giờ, của cải của bản thân mình là được.

 C. Sử dụng thì giờ công để làm việc không liên quan đến công tác.

 D. Hà tiện, chi li tính toán trên tất cả các phương diện.

Câu hỏi 337. Trong bài Nói chuyện với anh chị em công chức ở Thủ đô (12−1954), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên anh chị em công chức cố gắng thực hiện cần, 
kiệm, liêm, chính; trong đó liêm theo Bác được hiểu như thế nào?

Trả lời:

 A. Không tham ô của công và của nhân dân.

 B. Không tham ô và tôn trọng giữ gìn của công và của nhân dân.

 C. Không biến của công, của nhân dân thành tài sản của mình.

 D. Nhận hối lộ, vun vén cho lợi ích cá nhân.

Câu hỏi 338. Trong bài Nói chuyện với anh chị em công chức ở Thủ đô (12−1954), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên anh chị em công chức cố gắng thực hiện cần, 
kiệm, liêm, chính; trong đó chính được Bác diễn đạt là:
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Trả lời:

 A. Việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh.

 B. Chỉ làm việc theo lẽ phải bản thân cho là đúng.

 C. Chỉ làm những việc không ảnh hưởng xấu đến cá nhân mình.

 D. Không làm những việc mà mình không thích.

Câu hỏi 339. Trong bài Nói chuyện với anh chị em công chức ở Thủ đô (12−1954), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên anh chị em công chức cố gắng thực hiện cần, 
kiệm, liêm, chính; trong đó cần được Bác diễn đạt là:

Trả lời:

 A. Lười biếng, không làm việc, không lao động.

 B. Chỉ làm đúng, đủ việc mình được giao phó.

 C. Tăng năng suất trong công tác, bất kì công tác gì.

 D. Cố gắng làm nhanh để hoàn thành sớm công việc.

Câu hỏi 340. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy điện Yên Phụ và nhà 
máy đèn Bờ Hồ (12−1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Vì thế, các cô, các chú, 
lao động trí óc và..., phải đoàn kết chặt chẽ thi đua làm cho nhà máy  phát triển”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nhân viên công chức B. Cán bộ quản lí

 C. Lao động thời vụ D. Lao động chân tay

Câu hỏi 341. Trong Thư gửi cán bộ ngân hàng (1−1965), theo Hồ Chí Minh với ý 
chí cần kiệm xây dựng nước nhà mỗi công nhân phải làm gì để hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ cách mạng của mình?

Trả lời:

 A. Rèn luyện đạo đức cách mạng trong công tác.

 B. Tu dưỡng đạo đức cách mạng trong sinh hoạt.

 C. Trau dồi tinh thần cách mạng trong sinh hoạt và trong công tác.

 D. Trau dồi đạo đức cách mạng trong sinh hoạt và trong công tác.

Câu hỏi 342. Trong Thư khen các lực lượng vũ trang và đồng bào Quảng Bình, Vĩnh 
Linh, Nghệ An đã chiến đấu dũng cảm lập được chiến công (2−1965), Hồ Chí Minh 
nói: “Quân và dân ta phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.
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Trả lời:

A. Thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội.

B. Đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng.

C. Phấn đấu sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng giặc ngoại xâm.

D. Tăng cường sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, thống nhất hai miền đất nước.

Câu hỏi 343. Trong Lời phát biểu tại kì họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, khoá II (10−4−1965), Hồ Chí Minh viết: “Lúc này chống Mỹ, cứu nước là 
... của mọi người Việt Nam yêu nước”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nhiệm vụ thiêng liêng nhất B. Nhiệm vụ cấp thiết nhất

 C. Nhiệm vụ quan trọng nhất D. Nhiệm vụ to lớn nhất

Câu hỏi 344. Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24−1−1966), Hồ Chí Minh 
nói: “Trải qua hơn hai mươi năm chiến tranh, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam rất thiết 
tha với hoà bình...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Để phát triển đất nước

 B. Để xây dựng đất nước độc lập, tự do

 C. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội

 D. Để xây dựng đời sống của mình

Câu hỏi 345. Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24−3−1966), Hồ Chí Minh nói: “Giao thông vận tải 
thắng lợi tức là chiến tranh đã... phần lớn rồi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Hoàn thành B. Thắng lợi

 C. Thành công D. Đạt được

Câu hỏi 346. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy 
tư cách người công an cách mệnh đối với tự mình phải thế nào?

Trả lời:

 A. Cần, kiệm, liêm, chính B. Chí công, vô tư

 C. Trung thành, dũng cảm D. Kính trọng, lễ phép



158

Câu hỏi 347. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy 
tư cách người công an cách mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

Trả lời:

 A. Ân cần giúp đỡ B. Chân thành giúp đỡ

 C. Đoàn kết giúp đỡ D. Thân ái giúp đỡ

Câu hỏi 348. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy 
tư cách người công an cách mệnh đối với Chính phủ phải thế nào?

Trả lời:

 A. Tuyệt đối phục vụ B. Tuyệt đối tin tưởng

 C. Tuyệt đối trung thành D. Tuyệt đối tận tuỵ

Câu hỏi 349. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy 
tư cách người công an cách mệnh đối với nhân dân phải thế nào?

Trả lời:

 A. Kính trọng, lễ phép B. Kính trọng, thật thà

 C. Lễ phép, thật thà D. Lễ phép, thẳng thắn

Câu hỏi 350. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy 
tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thế nào?

Trả lời:

 A. Chăm chỉ B. Tận tuỵ

 C. Đam mê D. Say mê

Câu hỏi 351. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy 
tư cách người công an cách mệnh đối với địch phải thế nào?

Trả lời:

 A. Khôn khéo, thông minh B. Kiên quyết, thông minh

 C. Kiên quyết, khôn khéo D. Quyết đoán, thông minh

Câu hỏi 352. Trong bài Người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam phải thế nào (1951), 
Hồ Chí Minh viết: “Người đảng viên – dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp – ở 
đâu cũng phải làm... cho quần chúng”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chăm chỉ B. Gương mẫu

 C. Vui vẻ D. Hăng hái
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Câu hỏi 353. Trong Bài nói nhân dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), 
Hồ Chí Minh so sánh xe và xăng như cái gì?

Trả lời:

 A. Mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân.

 B. Mồ hôi, nước mắt, máu thịt của nhân dân.

 C. Mồ hôi, nước mắt, xương máu của quân đội.

 D. Mồ hôi, nước mắt, xương máu của công nhân.

Câu hỏi 354. Trong Bài nói nhân dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), 
Hồ Chí Minh dạy các nhân viên trong đoàn xe như thế nào?

Trả lời: 

 A. Yêu xe như con, quý xăng như thóc

 B. Yêu xe như con, quý xăng như vàng

 C. Yêu xe như con, quý xăng như máu

 D. Yêu xe như vàng, quý xăng như nước

Câu hỏi 355. Trong Thư chúc mừng năm mới  (1949), Hồ Chí Minh chúc “đồng bào 
sẽ xung phong thi đua tăng gia sản xuất về mọi nghề, mọi ngành...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Diệt giặc đói, diệt giặc nghèo B. Diệt giặc ngu, diệt giặc dốt

 C. Diệt ngoại xâm, diệt giặc dốt D. Diệt giặc đói, diệt giặc dốt

Câu hỏi 356. Trong Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá 2 (1953), Hồ Chí 
Minh viết: “Cán bộ có quyết tâm thì...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội.

 B. Cải tạo được mình, được nước nhà, được gia đình.

 C. Cải tạo được mình, được quê hương, được xã hội.

 D. Cải tạo được nhân viên, được nước nhà, được xã hội.

Câu hỏi 357. Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá 3 (1953), 
Hồ Chí Minh viết: “Chỉ cần có... sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội 
thì nhất định làm được”. Hãy chọn một đáp án đúng.
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Trả lời:

 A. Quyết định B. Ý kiến

 C. Quyết tâm D. Kiên quyết

Câu hỏi 358. Trong Bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các 
cơ quan Trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ lãnh đạo cần phải... thực 
hiện dân chủ... và...”. Hãy chọn một đáp án đúng. 

Trả lời:

 A. Gương mẫu, phê bình, tự phê bình

 B. Cẩn thận, phê duyệt, tự phục vụ

 C. Công bằng, phê chuẩn, tự đấu tranh

 D. Chủ động, phê bình, tự phê phán

Câu hỏi 359. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: “Những kinh 
nghiệm quý báu cần được phổ biến...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Lan rộng và cẩn thận B. Mau chóng và rộng khắp

 C. Kịp thời và kín đáo D. Cẩn thận và mau chóng

Câu hỏi 360. Trong bài  Cán bộ và đời sống mới  (9−1947), Hồ Chí Minh nói cán bộ 
phải sống như thế nào để được dân tin, dân phục, dân yêu?

Trả lời:

 A. Siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, trung thành.

 B. Siêng năng, tiết kiệm, thật thà, chính đáng.

 C. Siêng năng, lễ độ, trong sạch, chính đáng.

 D. Siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng.

Câu hỏi 361. Trong Bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính 
các cơ quan Trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ muốn tiến bộ thì phải 
học tập ở đâu?

Trả lời:

 A. Học trong nhà trường, học trong công tác, học với anh em, học hỏi bạn bè.

 B. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng.

 C. Học trong sách báo, học ở công trường, học với anh em, học hỏi đồng nghiệp.

 D. Học trong nhà trường, học trong công tác, học với anh em, học hỏi người thân.
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Câu hỏi 362. Trong Bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các 
cơ quan Trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ học tập để làm gì?

Trả lời:

 A. Phát triển ý tưởng, phục vụ kháng chiến

 B. Phát triển sự nghiệp, nâng cao nghiệp vụ

 C. Phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm

 D. Phát triển tư duy, phục vụ nhân dân

Câu hỏi 363. Trong bài Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc (1953), Hồ Chí Minh 
căn dặn cán bộ y tế cần phải làm gì?

Trả lời:

 A. Yêu thương người bệnh như anh em ruột thịt; Cần phải tận tâm, tận lực 
phục vụ nhân dân.

 B. Chăm sóc người bệnh như anh em bằng hữu; cần phải tận tâm, tận lực phục vụ 
bộ đội.

 C. Giúp đỡ người bệnh như anh em ruột thịt; cần phải tận tâm, tận lực bảo vệ 
người bệnh.

 D. Thông cảm người bệnh như người thân; cần phải tận tâm, tận lực phục vụ các 
chiến sĩ.

Câu hỏi 364. Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức (1953), câu nói: 
“Tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc”, Hồ Chí Minh muốn dạy cán bộ điều gì?

Trả lời:

 A. Lo trước dân, vui sau dân B. Đi cùng dân, ở cùng dân

 C. Lo sau dân, sống cùng dân D. Làm sau dân, vui trước dân

Câu hỏi 365. Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức (1953), Hồ Chí Minh 
nói trong lúc khó khăn gian khổ, khí tiết của người cán bộ là gì?

Trả lời:

 A. Không sợ gì hết, không sợ kẻ gian, không sợ khó khăn nguy hiểm.

 B. Không sợ gì hết, không sợ kẻ ác, không sợ thất bại, gian khổ.

 C. Không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ.

 D. Không sợ gì cả, không sợ kẻ thù, không sợ khó khăn thất bại.
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Câu hỏi 366. Trong Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn các cơ quan khu I (1953), 
Hồ Chí Minh nói: “Mục đích là để sửa các..., để trở thành những... đối với Đảng, đối 
với nhân dân”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Khuyết điểm, cán bộ xứng đáng

 B. Lỗi lầm, cán bộ xứng đáng

 C. Điểm sai, cán bộ xứng đáng

 D. Khuyết điểm, cán bộ gương mẫu

Câu hỏi 367. Trong bài Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu (1953), Hồ Chí Minh 
viết: “Cán bộ thì phải thật sự... nhân dân, đặt... lên trên hết”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Gần gũi giúp đỡ, lợi ích của nhân dân

 B. Quan tâm giúp đỡ, lợi ích của cách mạng

 C. Gần gũi hỏi han, lợi ích của đồng bào

 D. Gần gũi giúp đỡ, lợi ích của bản thân

Câu hỏi 368. Trong Lời căn dặn Đảng uỷ Nhà máy dệt Nam Định (1959), Hồ Chí 
Minh viết: “Trong một trận chiến đấu, thắng là do..., bại là do người chỉ huy. Người 
chỉ huy biết trông nom bộ đội, cảm thông bộ đội, có kế hoạch đúng và biết tổ chức 
động viên bộ đội thì sẽ đánh thắng. Người chỉ huy kém thì sẽ thất bại.”. Hãy chọn 
một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Toàn thể nhân dân B. Toàn thể cán bộ

 C. Toàn thể bộ đội D. Toàn thể cấp lãnh đạo

Câu hỏi 369. Trong Lời phát biểu tại buổi chiêu đãi nhân dịp kỉ niệm 15 năm Ngày 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1959), Hồ Chí Minh căn dặn: “Quân đội 
của ta tuy có những thành tích ấy nhưng không được..., không được tự kiêu. Trái lại, 
cần phải khiêm tốn, cần phải đoàn kết, cần phải thi đua học tập, học tập về chính trị, 
học tập văn hoá, học tập kĩ thuật”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Tự hào B. Tự phong

 C. Tự do D. Tự mãn 
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Câu hỏi 370. Trong Người cán bộ cách mạng (1955), Hồ Chí Minh nói: “Người cán 
bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là 
người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: ...”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Nhận rõ phải, trái; giữ vững lập trường; tận trung với nước; tận hiếu với  dân.

 B. Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không kiêu căng ngạo mạn.

 C. Kiên quyết loại bỏ óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức; thực hành kỉ luật.

 D. Học hỏi cầu tiến bộ; không kiêu ngạo; siêng năng, tiết kiệm.

Câu hỏi 371. Trong Bài nói chuyện tại Trường Chính trị Trung cấp Quân đội (1951), 
Hồ Chí Minh nói: “Phải học tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị như cây 
không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội ta là Quân đội nhân dân. Nhân dân có 
Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách. Đã là Quân đội nhân dân thì phải 
học....”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Pháp luật của Nhà nước B. Lí luận chính trị

 C. Chính sách của Đảng D. Kỉ luật quân sự

Câu hỏi 372. Trong Bài nói chuyện tại Trường Chính trị Trung cấp Quân đội (1951), 
Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ phải dạy cho đội viên biết..., làm cho đội viên thành một 
người tuyên truyền bằng công việc thực tế”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân.

 B. Huy động dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân.

 C. Kính trọng dân, thương yêu dân, vận động dân.

 D. Vận động dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân.

Câu hỏi 373. Trong Bài nói chuyện tại Hội nghị chiến tranh du kích (1952), Hồ Chí Minh 
có khẳng định: “Điểm trọng yếu là bất kì bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân 
quân du kích” là gì?

Trả lời:

 A. Phải bám sát kinh nghiệm thực tiễn

 B. Phải bám sát lấy dân

 C. Phải bám sát lí luận chính trị
 D. Phải bám sát lấy thanh niên địa phương
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Câu hỏi 374. Trong Thường thức chính trị (1953), Hồ Chí Minh bàn về xây dựng 
Quân đội: “Quân đội ta phải được trang bị đầy đủ, phải học tập nhiều để tiến bộ mãi 
về mặt kĩ thuật. Phải luôn tăng cường... để bảo đảm là Quân đội cách mạng, Quân 
đội quyết chiến, quyết thắng”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
 A. Công tác chính trị B. Kĩ thuật chiến đấu
 C. Trình độ kinh nghiệm D. Bản lĩnh chiến đấu
Câu hỏi 375. Trong bài báo Quân đội nhân dân (1955), Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Quân đội ta là quân đội của nhân dân. Trong thời kì kháng chiến, quân đội thi đua 
giết giặc, để bảo vệ nhân dân, hoà bình trở lại, quân đội...”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.
Trả lời:
 A. Vừa lo học tập, vừa tăng cường luyện tập ứng chiến.
 B. Vừa lo học tập, vừa bồi dưỡng nghiệp vụ.
 C. Vừa lo học tập, vừa bảo vệ người dân.
 D. Vừa lo học tập, vừa ra sức giúp nhân dân trong mọi việc.
Câu hỏi 376. Lời căn dặn “Chúng ta cần phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến 
quốc” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
 A. Thư gửi các học sinh (1945).
 B. Thư gửi Đại hội Giáo dục toàn quốc (1951).
 C. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955).
 D. Thư gửi Hội nghị Giáo dục toàn quốc (1948).

Câu hỏi 377. Trong một bức thư (1969), Hồ Chí Minh viết: “Đã có cố gắng, cần 
luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra 
sức học tập thêm nghiệp vụ, kĩ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, 
chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”. Những lời 
trên, Người gửi đến đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc.

 B. Cán bộ, nghệ sĩ văn hoá nghệ thuật.

 C. Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận.

 D. Cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền.
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Câu hỏi 378. Trong một bức thư gửi tới Hội nghị (1950), Hồ Chí Minh viết “ [...] 
phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân. Đồng thời phải dựa vào các đoàn 
thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc phòng gian trừ gian”. Những lời 
trên, Người gửi đến đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Cảnh sát B. Bộ đội

 C. Giáo viên D. Công an

Câu hỏi 379. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngành thương binh, cựu binh (1954), 
Hồ Chí Minh chỉ ra: “Công việc bất kì to nhỏ, bất kì ngành nào, địa vị bất kì cao thấp – 
đều vì kháng chiến, vì dân tộc. Cho nên công việc nào cũng quan trọng, cũng cần 
thiết và những người quyết tâm làm tròn nhiệm vụ đều là...”.  Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Chiến sĩ, anh hùng B. Cán bộ, anh hùng

 C. Đảng viên, anh hùng D. Trí thức, anh hùng

Câu hỏi 380. Trong một bức thư gửi Hội nghị (1955), Hồ Chí Minh viết: “Người 
bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, 
các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khoẻ cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ 
vang”. Những lời trên, Hồ Chí Minh muốn gửi đến những đối tượng nào?

Trả lời:

 A. Cán bộ y tế B. Cán bộ dân vận

 C. Dân quân du kích D. Cán bộ dân phòng

Câu hỏi 381. Trong một bức thư viết năm 1954, Hồ Chí Minh viết: “Nhiệm vụ của 
các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. Các chú vừa được chỉnh 
quân chính trị và quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, 
kĩ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận”. “Các chú” trong đoạn văn 
trên là ai?
Trả lời:
 A. Cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ
 B. Cán bộ và chiến sĩ Hải quân.
 C. Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ
 D. Cán bộ, Công an khu XII
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Câu hỏi 382. Trong buổi đến thăm Trung đoàn 246 thuộc Lữ đoàn 305 tại Trường 
Cán bộ dân tộc Trung ương, Hồ Chí Minh có nói: “... tức là công tác đặc biệt, là vinh 
dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ... được tin tưởng đặc biệt. Bất 
kì nhiệm vụ gì, bất kì nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho 
tốt”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Dân vận B. Tuyên truyền

 C. Hải quân D. Đặc công

Câu hỏi 383. Trong bài Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới (1963), Hồ Chí Minh 
chỉ ra tổ chức nào của Đảng “là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết 
chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại 
của quần chúng”? 

Trả lời:

 A. Đảng bộ B. Chi bộ

 C. Quần chúng D. Chi hội

Câu hỏi 384. Trong văn bản Cải tiến việc quản lí xí nghiệp (1958), Hồ Chí Minh đã lí 
giải vì sao cán bộ xa rời công việc thực tế, xa rời quần chúng nhân dân?

Trả lời:

 A. Vì cán bộ chỉ làm việc quản lí, không tham gia lao động sản xuất.

 B. Vì cán bộ không hoà mình vào cuộc sống của quần chúng.

 C. Vì cán bộ lười biếng, quan liêu không chịu khó học hỏi.

 D. Vì cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm với công việc và quần chúng.

Câu hỏi 385. Trong văn bản Cải tiến việc quản lí xí nghiệp (1958), theo quan điểm 
của Hồ Chí Minh, làm thế nào để cán bộ và công nhân đoàn kết thành một khối, ra 
sức phấn đấu cho xí nghiệp tiến lên?

Trả lời:

 A. Cán bộ tham gia quản lí và công nhân tham gia lao động.

 B. Cán bộ và công nhân cùng chia sẻ và làm việc.

 C. Cán bộ tham gia lao động và công nhân tham gia quản lí.

 D. Cán bộ thấu hiểu và hoà mình vào đời sống của công nhân.

Câu hỏi 386. Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị Văn hoá (1958), Hồ Chí Minh cho 
rằng văn hoá phục vụ ai?
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Trả lời:

 A. Phục vụ công nông binh B. Phục vụ nghệ thuật

 C. Phục vụ tầng lớp trí thức D. Phục vụ giai cấp công nhân

Câu hỏi 387. “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được 
đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. 
Đoạn văn trên được Bác viết trong văn kiện nào?

Trả lời:

 A. Chánh cương vắn tắt của Đảng

 B. Sách lược vắn tắt của Đảng

 C. Chương trình tóm tắt của Đảng

 D. Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi 388. Trong Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khoá học thứ tư Trường Quân chính 
Việt Nam” (10−1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải..., 
nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Hi sinh gian khổ B. Vừa làm, vừa học

 C. Tu dưỡng đạo đức D. Làm “quan cách mạng”

Câu hỏi 389. Trong Bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khoá V trường huấn luyện cán 
bộ Việt Nam (11−1945), Hồ Chí Minh đã dặn các cán bộ vừa tốt nghiệp phải: 

Trả lời:

 A. Siêng năng, tiết kiệm, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

 B. Cần, kiệm, hi sinh, công bằng. 

 C. Công bình, chính trực.

 D. Công tâm, chính trực.

Câu hỏi 390. Trong Hô hào nhân dân chống nạn đói (11−1945), Hồ Chí Minh đã 
viết: “Các bạn phải có sáng kiến để tìm ra được cách làm việc mà không mất lòng 
dân. Nhất là đối với các chữ CẦN, chữ KIỆM, chữ HI SINH, chữ CÔNG BẰNG thì 
các bạn... cho dân chúng theo”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Phải đi tận nơi, phải xem tận chỗ.

 B. Phải thực hành trước, phải làm gương.
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 C. Phải tuyên truyền, phải giải thích.

 D. Phải có biện pháp mạnh bắt buộc.

Câu hỏi 391. Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10−1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tuyên bố: “Chính phủ sau đây (tức là Chính phủ được bầu năm 1946) phải là 
một...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Chính phủ liêm khiết B. Chính phủ thuộc địa

 C. Chính phủ có thể làm việc D. Chính phủ bù nhìn

Câu hỏi 392. Trong Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản 
thủ đô (9−1954), Hồ Chí Minh đã căn dặn các cán bộ chiến sĩ: “Về xuôi phải gương 
mẫu trong mọi việc, tuỳ hoàn cảnh của mình mà gần gũi, giúp đỡ nhân dân, ... sao 
cho người ta thấy rõ mình là con người kháng chiến”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Gương mẫu trong lời nói, việc làm, thái độ.

 B. Vào Hà Nội phải ăn mặc thật đẹp.

 C. Làm cho nhân dân sợ mình, nể mình.

 D. Phải theo phong cách tây hoá trong lối sống.

Câu hỏi 393. Trong Nhân dân với quân đội (11−1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định quân đội ta là gì?

Trả lời:

 A. Quân đội ta là quân đội của nhân dân

 B. Quân đội ta là quân đội của chính quyền

 C. Quân đội ta là đội quân làm kinh tế

 D. Quân đội ta là đội quân thiện chiến

Câu hỏi 394. Trong Nói chuyện với các đơn vị tham gia cuộc duyệt binh ngày 1 tháng 
1 năm 1955 tại Thủ đô Hà Nội (12−1954), Hồ Chí Minh chỉ ra năm 1954 nước ta ở 
trong hoàn cảnh từ chiến tranh đổi sang hoà bình. Vì vậy quân đội có nhiệm vụ mới 
là gì?

Trả lời: 

 A. Tiến lên hiện đại hoá quân sự B. Thành thạo tác phong du kích

 C. Tiến lên quân đội chính quy D. Nới lỏng kỉ luật trong thời bình
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Câu hỏi 395. Trong Bài phát biểu tại kì họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà (khoá III) (22−4−1966), Hồ Chí Minh nói: “Vì Tổ quốc thân yêu, vì miền 
Nam ruột thịt, quân và dân ta ở miền Bắc đã có...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Một tinh thần chiến đấu rất cao, một sức chiến đấu rất mạnh.

 B. Một tinh thần lao động sản xuất rất cao, chi viện cho miền Nam.

 C. Một tinh thần vừa sản xuất và sẵn sàng chiến đấu lên cao.

 D. Khí thế cách mạng ngày càng dâng cao, thi đua sôi nổi.

Câu hỏi 396. Trong Bài phát biểu tại kì họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà (khoá III) (22−4−1966), Hồ Chí Minh nói đồng bào và chiến sĩ miền Bắc 
đều tỏ ra rất anh hùng được thể hiện qua điều gì?

Trả lời:

 A. Tinh thần chiến đấu rất cao, một sức chiến đấu rất mạnh.

 B. Khí thế cách mạng ngày càng dâng cao, thi đua sôi nổi.

 C. Lập thành tích lớn trong sản xuất, chi viện cho miền Nam.

 D. Vừa ra sức sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu.

Câu hỏi 397. Trong Thư khen Tiểu đoàn 1 pháo cao xạ Quân khu 4 (20−9−1966), 
Hồ Chí Minh viết: “Luôn luôn nêu cao chí khí chiến đấu và... của quân đội ta, cùng 
toàn quân và toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Hãy chọn một đáp 
án đúng.

Trả lời:

 A. Tinh thần cách mạng B. Truyền thống anh hùng

 C. Lòng tự hào dân tộc D. Sự chiến đấu dũng cảm

Câu hỏi 398. Trong Phải kiên quyết tiêu diệt giặc hạn (9−10−1966), Hồ Chí Minh 
viết: “Đánh thắng giặc hạn tức là bảo đảm quân và dân ta..., đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Ăn no B. Đủ nước

 C. Cứu lúa D. Được mùa

Câu hỏi 399. Trong Bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình (1−1−1967), 
Hồ Chí Minh viết: “Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng 
mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền...”. Hãy chọn một đáp án đúng. 
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Trả lời:

 A. Bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã.

 B. Tham gia bàn bạc những công việc của hợp tác xã.

 C. Giám sát việc thực hiện công việc của hợp tác xã.

 D. Giám sát việc quản lí công việc của hợp tác xã.

Câu hỏi 400. Trong Bài phát biểu trong buổi tiếp đại biểu các đơn vị anh hùng và chiến sĩ 
thi đua chống Mỹ cứu nước (2−1−1967), Hồ Chí Minh nói thi đua mỗi người làm việc 
bằng hai nghĩa là như thế nào?

Trả lời:

 A. Trước đây làm một ngày 8 giờ, nay làm 16 giờ.

 B. Thi đua hợp lí hoá sản xuất, cải tiến kĩ thuật.

 C. Mỗi người vừa lao động sản xuất và chiến đấu.

 D. Mỗi người đảm nhận hai nhiệm vụ lao động.

Câu hỏi 401. Trong Bài nói tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo huyện (18−1−1967), 
Hồ Chí Minh nói: “Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong trào sản xuất, 
chiến đấu. Phải làm cho quần chúng...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Luôn luôn hăng hái và thông suốt

 B. Trở thành lực lượng cách mạng

 C. Luôn luôn phấn khởi, tin tưởng

 D. Luôn tin tưởng và noi theo

Câu hỏi 402. Trong Bài nói tại Hội nghị Phụ nữ lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua 
toàn thành phố Hà Nội lần thứ hai (3−1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Từ 
trước đến nay phụ nữ Việt Nam ta đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta 
rất đáng kính, phụ nữ ta có rất nhiều tiến bộ. Nhưng Đảng, Chính phủ và Bác còn 
mong phụ nữ...”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Luôn hoàn thành nhiệm vụ B. Giỏi việc nước đảm việc nhà

 C. Thành đạt nhiều hơn D. Tiến bộ nhiều hơn
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Câu hỏi 403. Trong Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói (6−1955), Hồ Chí Minh 
viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo,... nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm”. Hãy 
chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Giúp đỡ B. Hướng dẫn

 C. Tổ chức D. Vận động

Câu hỏi 404. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (14−5−1966), 
Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân... ”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Làm trọn lí tưởng của đảng viên

 B. Phục vụ cách mạng

 C. Phục vụ lí tưởng cộng sản

 D. Làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên

Câu hỏi 405. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (14−5−1966), Hồ Chí Minh 
viết: “Bác đã... nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động 
cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”. 
Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

 A. 76 tuổi B. 75 tuổi

 C. Nhiều tuổi D. Học nhiều

Câu hỏi 406. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (14−5−1966), Hồ Chí 
Minh viết: “Vì vậy, các cô, các chú phải chịu khó học tập lí luận Mác – Lênin, học tập 
đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời phải học tập văn hoá,...”. Hãy chọn một 
đáp án đúng.

Trả lời:

 A. Khoa học công nghệ

 B. Công nghệ mới

 C. Làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên

 D. Kĩ thuật mới
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Câu hỏi 1. Việt Nam tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 vào 
năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1974  B. Năm 1984

 C. Năm 1994 D. Năm 2004

Câu hỏi 2. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thềm lục địa của 
một quốc gia có thể kéo ra ngoài bao nhiêu hải lí cho đến mép tự nhiên của lục địa?

Trả lời:

 A. 100 hải lí B. 300 hải lí

 C. 200 hải lí D. 400 hải lí

Câu hỏi 3. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển gọi là

Trả lời:

 A. vùng tiếp giáp lãnh hải B. vùng lãnh hải

 C. vùng đặc quyền kinh tế D. vùng thềm lục địa

Câu hỏi 4. Phạm vi vùng tiếp giáp lãnh hải không quá bao nhiêu hải lí tính từ đường 
cơ sở?

Trả lời:

 A. 24 hải lí B. 14 hải lí

 C. 34 hải lí D. 44 hải lí

Câu hỏi 5. Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. Hãy cho biết 
lãnh hải Việt Nam có chiều rộng bao nhiêu hải lí?

PHẦN BA TÌM HIỂU BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỚI BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
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Trả lời:

 A. 12 hải lí B. 24 hải lí

 C. 200 hải lí D. 224 hải lí

Câu hỏi 6. Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ như trên 
lãnh thổ đất liền đối với vùng biển nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Vùng nội thuỷ B. Vùng lãnh hải

 C. Vùng tiếp giáp lãnh hải D. Vùng đặc quyền kinh tế

Câu hỏi 7. Vùng thềm lục địa tính đến độ sâu không quá 200 m chiếm khoảng bao 
nhiêu phần diện tích Biển Đông?

Trả lời:

 A. Gần 1/2 diện tích Biển Đông B. Gần 1/4 diện tích Biển Đông

 C. Gần 2/3 diện tích Biển Đông D. Gần 3/4 diện tích Biển Đông

Câu hỏi 8. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận 
lãnh thổ của Việt Nam được gọi là

Trả lời:

 A. vùng  tiếp giáp lãnh hải B. vùng lãnh hải

 C. vùng thềm lục địa D. vùng nội thuỷ

Câu hỏi 9. Việt Nam tham gia Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1989 B. Năm 1979

 C. Năm 1969 D. Năm 2009

Câu hỏi 10. Việt Nam giáp với biển ở những phía nào?

Trả lời:

 A. Phía Nam, Tây và Tây Nam B. Phía Tây, Bắc và Đông Bắc

 C. Phía Bắc, Đông và Đông Nam D. Phía Đông, Nam và Tây Nam

Câu hỏi 11. Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, 
năm nào?
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Trả lời:

 A. Ngày 21−6−2012 B. Ngày 21−6−1992

 C. Ngày 21−6−2018 D. Ngày 21−6−2002

Câu hỏi 12. Luật Biển Việt Nam có hiệu lực vào ngày tháng năm nào?

Trả lời:

 A. Ngày 21−6−2013 B. Ngày 21−6−1982

 C. Ngày 21−6−2004 D. Ngày 21−6−2005

Câu hỏi 13. Theo Công ước về Luật Biển năm 1982, vùng nào nằm phía ngoài lãnh 
hải và tiếp liền với lãnh hải, không được mở rộng quá 200 hải lí kể từ đường cơ sở 
dùng để tính chiều rộng lãnh hải?

Trả lời:

  A. Vùng tiếp giáp lãnh hải B. Vùng biển quốc tế

 C. Vùng đặc quyền kinh tế D. Thềm lục địa

Câu hỏi 14. Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên 
hợp quốc về Luật Biển năm 1982?

Trả lời:

 A. 166 quốc gia B. 176 quốc gia

 C. 186 quốc gia D. 196 quốc gia

Câu hỏi 15. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được ban hành vào 
năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 2015 B. Năm 2013

 C. Năm 2014 D. Năm 2012

Câu hỏi 16. “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ    
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm: đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng 
trời”. Câu này được trích dẫn từ đâu?

Trả lời:

 A. Luật Biển Việt Nam năm 2012

 B. Luật Biên giới quốc gia
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 C. Luật Hành chính

 D. Hiến pháp  Việt Nam năm 2013

Câu hỏi 17. Cục Phòng thủ bờ biển được thành lập vào ngày tháng năm nào?

Trả lời:

 A. Ngày 7−5−1965 B. Ngày 7−5−1955

 C. Ngày 7−5−1970 D. Ngày 7−5−1960

Câu hỏi 18. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam là vào ngày nào hằng năm?

Trả lời:

 A. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 

 B. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 7

 C. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 5 

 D. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 8

Câu hỏi 19. Vào đầu thế kỉ XX, người nào dưới đây được mệnh danh là “Vua tàu thuỷ”?

Trả lời:

 A. Trịnh Văn Bô B. Nguyễn Sơn Hà

 C. Lương Văn Can D. Bạch Thái Bưởi

Câu hỏi 20. Vị vua nào là người đầu tiên quy định nghi thức, cờ hiệu, trang phục 
cho thuỷ quân?

Trả lời:

 A. Lê Nhân Tông B. Lê Thái Tông

 C. Lê Thánh Tông D. Lê Lợi

Câu hỏi 21. Chúa Nguyễn đã tổ chức “Đội Hoàng Sa” làm nhiệm vụ quản lí, khai 
thác, đo vẽ, dựng mốc trên quần đảo Hoàng Sa vào thế kỉ bao nhiêu?

Trả lời:

 A. Thế kỉ XVIII B. Thế kỉ XVII

 C. Thế kỉ XIX D. Thế kỉ XX

Câu hỏi 22. Thuyền trưởng Gore – người chỉ huy hành trình vòng quanh thế giới 
với hai chiến hạm Cương Quyết và Khám Phá đã đến quần đảo Côn Sơn vào thời 
gian nào?
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Trả lời:

 A. Năm 1780 B. Năm 1880

 C. Năm 1870 D. Năm 1770

Câu hỏi 23. Nguyễn Huệ đã đánh bại thuỷ quân của người Xiêm trong trận chiến 
Rạch Gầm – Xoài Mút vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1785 B. Năm 1758

 C. Năm 1795 D. Năm 1805

Câu hỏi 24. Chiến công vang dội của Nguyễn Trung Trực vào năm 1861 đốt cháy 
tàu chiến Hy Vọng của Pháp trên lưu vực vùng cửa sông nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Vùng cửa sông Đồng Nai B. Vùng cửa sông Ba Lạt

 C. Vùng cửa sông Mê Kông D. Vùng cửa sông Bạch Đằng

Câu hỏi 25. Trong các tài liệu cổ về hàng hải của Bồ Đào Nha, vào thế kỉ XV – XVI, 
Biển Đông có tên gọi nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Nam Hải B. Chăm Pa

 C. Giao Chỉ Dương D. Luzon

Câu hỏi 26. Những quốc gia nào dưới đây không tiếp giáp với Biển Đông?

Trả lời:

 A. Lào, Nhật Bản, Ôx-trây-li-a           

 B. Việt Nam, Trung Quốc, Phi-líp-pin

 C. In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a   

 D. Xin-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia

Câu hỏi 27. Vịnh Thái Lan nằm ở phía Tây Nam của Biển Đông, được bao bọc bởi 
bờ biển của nước nào?

Trả lời:

 A. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a

 B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây
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 C. Việt Nam, Trung Quốc, Xin-ga-po, Mi-an-ma

 D. Việt Nam, Thái Lan, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

Câu hỏi 28. Biển Đông nằm ở đâu?

 A. Rìa Đông Đại Tây Dương B. Rìa Đông Thái Bình Dương

 C. Rìa Tây Ấn Độ Dương D. Rìa Tây Thái Bình Dương

Câu hỏi 29. Biển Đông nằm hoàn toàn ở vùng khí hậu nào?

Trả lời:

 A. Ôn đới B. Nhiệt đới gió mùa

 C. Hàn đới  D. Cận nhiệt đới ẩm

Câu hỏi 30. Nhờ có biển nên nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu nào?

Trả lời:

 A. Địa trung hải B. Lục địa

 C. Hải dương D. Ôn đới

Câu hỏi 31. Biển Đông nằm trên tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Thái 
Bình Dương với đại dương nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Ấn Độ Dương B. Đại Tây Dương

 C. Bắc Băng Dương D. Nam Đại Dương

Câu hỏi 32. Quốc gia nào dưới đây có bờ biển không tiếp giáp với Biển Đông?

Trả lời:

 A. Ma-lai-si-a B. Mi-an-ma

 C. Thái Lan D. Việt Nam

Câu hỏi 33. Ven bờ Biển Đông có mấy quốc gia quần đảo?

Trả lời:

 A. 2 quốc gia quần đảo thuộc loại lớn nhất thế giới là Phi-líp-pin và 
In-đô-nê-xi-a

 B. 3 quốc gia quần đảo: Việt Nam, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a

 C. 4 quốc gia quần đảo: Việt Nam, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây

 D. 5 quốc gia quần đảo: Việt Nam, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Xin-ga-po
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Câu hỏi 34. Trong khu vực Biển Đông đang tồn tại những tranh chấp gì?

Trả lời:

 A. Tranh chấp dân sự, tranh chấp hình sự

 B. Tranh chấp nghề cá, hàng hải

 C. Tranh chấp khai thác tài nguyên

 D. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo, hải đảo và tranh 
chấp trong việc xác định phạm vi các vùng biển và thềm lục địa

Câu hỏi 35. Vùng biển nước ta có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

 Trả lời:

 A. 0,3 triệu km2 B. 1,0 triệu km2

 C. 3,4 triệu km2 D. 3,5 triệu km2

Câu hỏi 36. Đường bờ biển nước ta có chiều dài khoảng bao nhiêu km?

Trả lời:

 A. 2100 km B. 2360 km

 C. 4600 km D. 3260 km

Câu hỏi 37. Đường bờ biển Việt Nam được ví như

Trả lời:

 A. Chữ S B. Chữ G

 C. Chữ Z D. Chữ C

Câu hỏi 38. Đường bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?

Trả lời:

 A. Từ Quảng Ninh đến Sóc Trăng B. Từ Quảng Ninh đến Cà Mau

 C. Từ Quảng Ninh đến Bạc Liêu D. Từ Quảng Ninh đến Kiên Giang

Câu hỏi 39. Hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương giáp với biển?

Trả lời:

 A. 28 B. 29

 C. 30 D. 31
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Câu hỏi 40. Bờ biển nào ở nước ta có đặc điểm là: “có địa hình thấp và nhiều cửa 
sông chia cắt chằng chịt, có những bãi lầy thấp hình thành các rừng đước ngập mặn 
nổi tiếng.”?

Trả lời:

 A. Bờ biển Nam Trung Bộ

 B. Bờ biển Đồng bằng sông Hồng

 C. Bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long

 D. Bờ biển Tây Nam Bộ

Câu hỏi 41. Các vườn quốc gia nào dưới đây ở trên đảo?

Trả lời:

 A. Bái Tử Long, Xuân Thuỷ, Núi Chúa, Mũi Cà Mau

 B. Bến En, Cát Tiên, Phú Quốc, Núi Chúa

 C. Bái Tử Long, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc

 D. Côn Đảo, U Minh Hạ, Xuân Thuỷ, Cù Lao Chàm

Câu hỏi 42. Ba khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam đều nằm trên đảo ven 
bờ là

Trả lời:

 A. Cù Lao Chàm, Cô Tô, Lý Sơn

 B. Cát Bà, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm

 C. Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Phú Quốc và Kiên Hải

 D. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Quốc và Kiên Hải

Câu hỏi 43. Vùng biển nào dưới đây có số lượng vũng vịnh lớn nhất cả nước?

Trả lời:

 A. Nam Trung Bộ B. Bắc Bộ
 C. Nam Bộ D. Bắc Trung Bộ

Câu hỏi 44. Các đảo ven bờ Việt Nam phân bố với số lượng ít nhất ở vùng biển nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Ven bờ Bắc Trung Bộ B. Ven bờ Nam Trung Bộ

 C. Ven bờ Đông Nam Bộ D. Ven bờ Bắc Bộ
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Câu hỏi 45. Hãy cho biết cách sắp xếp một số bãi biển dưới đây đúng theo thứ tự từ 
Bắc vào Nam.

Trả lời:

 A. Cửa Lò, Trà Cổ, Vũng Tàu, Non Nước, Nha Trang, Phú Quốc

 B. Trà Cổ, Cửa Lò, Non Nước, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc

 C. Trà Cổ, Non Nước, Cửa Lò, Phú Quốc, Vũng Tàu, Nha Trang

 D. Non Nước, Trà Cổ, Cửa Lò, Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc

Câu hỏi 46. Hầu hết các địa phương ven biển có lễ hội cầu cho mưa thuận gió hoà, 
cầu cho ngư dân làm ăn trên biển thuận lợi, an toàn đó là đặc trưng của lễ hội nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Quán Thế Âm B. Lễ khao lề thế lính

 C. Lễ hội đua thuyền D. Lễ hội cầu ngư

Câu 47. Tiểu đoàn nào dưới đây được thành lập để tổ chức đường vận chuyển chiến 
lược trên biển?

Trả lời:

 A. Tiểu đoàn 601 B. Tiểu đoàn 602

 C. Tiểu đoàn 603  D. Tiểu đoàn 604

Câu hỏi 48. Ở Việt Nam, vùng nào dưới đây sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 
nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra?

Trả lời:

 A. Đồng bằng sông Hồng B. Duyên hải miền Trung

 C. Trung du và miền núi Bắc Bộ D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi 49. Hiện nay, nước ta có 15 khu kinh tế ven biển, trong đó 10 khu phân bố 
ở vùng nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Duyên hải miền Trung B. Đồng bằng sông Hồng

 C. Đồng bằng sông Cửu Long D. Đông Nam Bộ

Câu hỏi 50. Hiện nay, ở nước ta hầu hết các khu dự trữ sinh quyển thế giới đều nằm ở
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Trả lời:

 A. vùng đồi núi B. ngoài đảo xa

 C. vùng bờ biển D. vùng cao nguyên

Câu hỏi 51. Hãy cho biết đoạn thơ dưới đây được trích trong bài thơ nào và của tác 
giả nào?

“Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình

Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá

Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả

Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây”.

Trả lời:

 A. Trích trong bài thơ Tổ quốc gọi tên của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai

 B. Trích trong bài thơ Tổ quốc ở Trường Sa của tác giả Nguyễn Việt Chiến

 C. Trích trong bài thơ Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển của tác giả Nguyễn Ngọc Phú

 D. Trích trong bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tác giả Nguyễn Việt Chiến

Câu hỏi 52. Thiên nhiên nước ta khác hẳn với các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và 
Bắc Phi là do

Trả lời:

 A. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp                   

 B. nằm trong vùng nội chí tuyến

 C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

 D. chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng

Câu hỏi 53. Bão ở vùng biển nước ta thường bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào 
trong năm?

Trả lời:

 A. Từ tháng VI đến tháng XII B. Từ tháng V đến tháng X

 C. Từ tháng XII đến tháng VI D. Từ tháng VIII đến tháng XI

Câu hỏi 54. Một số đảo thuộc hệ thống đảo tiền tiêu của nước ta là

Trả lời:

 A. Vĩnh Thực, Cái Bầu, Hòn Mê, Hòn Trứng Lớn, Hòn Trứng Nhỏ

 B. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Tuần Châu, Hòn Tre, Hòn Khoai
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 C. Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ, Phú Quốc, Lý Sơn

 D. Cát Bà, Hòn Đôi, Cồn Cỏ, Thổ Chu, Bạch Long Vĩ

Câu hỏi 55. Tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở vùng biển nước ta là

Trả lời:

 A. muối B. cát trắng

 C. titan D. dầu khí

Câu hỏi 56. Nơi thuận lợi nhất cho nghề làm muối nước ta là ở ven biển vùng nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Nam Trung Bộ B. Đồng bằng sông Hồng

 C. Bắc Trung Bộ D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi 57. Hai quần đảo nào dưới đây có nhiều san hô nhất nước ta?

Trả lời:

 A. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

 B. Quần đảo Hoàng Sa và Côn Sơn

 C. Quần đảo Trường Sa và Cô Tô

 D. Quần đảo Thổ Chu và Côn Sơn

Câu hỏi 58. Ngành kinh tế biển nào của Việt Nam dưới đây được coi là “con gà đẻ 
trứng vàng”?

Trả lời:

 A. Khai thác dầu khí B. Khai thác thuỷ sản

 C. Khai thác muối D. Du lịch biển đảo

Câu hỏi 59. Nghề nào dưới đây của ngư dân Việt Nam được gọi vui là nghề “lấy sức 
đạp sóng”?

Trả lời:

 A. Nghề làm muối B. Nghề đánh cá

 C. Nghề câu khơi  D. Nghề nuôi trồng thuỷ hải sản

Câu hỏi 60. Giàn khoan Rồng Đôi hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu đi 
vào khai thác từ năm nào?
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Trả lời:

 A. Năm 2004 B. Năm 2005

 C. Năm 2006 D. Năm 2007

Câu hỏi 61. Tài nguyên khoáng sản biển của nước ta không bao gồm

Trả lời:

 A. bôxit và apatit B. dầu mỏ và khí tự nhiên

 C. muối và cát trắng D. ôxit titan và đá vôi

Câu hỏi 62. Tài nguyên biển nào dưới đây được coi là vô tận?

Trả lời:

 A. Cát trắng và ôxit titan B. Tôm, cua, cá

 C. Dầu mỏ và khí tự nhiên D. Muối biển

Câu hỏi 63. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây thuận lợi nhất để nước ta phát triển du 
lịch biển?

Trả lời:

 A. Gần các tuyến đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông

 B. Nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt

 C. Biển có độ sâu trung bình, ít khả năng xảy ra sóng thần

 D. Ven bờ có rất nhiều vũng vịnh, đầm phá, cửa sông

Câu hỏi 64. Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành ở biển 
đã mở ra bước phát triển mới cho công nghiệp

Trả lời:

 A. khí hoá lỏng, sản xuất phân bón, điện

 B. sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí

 C. luyện kim, cơ khí và chế biến nông sản

 D. đóng tàu, hoá chất, sản xuất xenlulô

Câu hỏi 65. Hệ sinh thái biển nào dưới đây ở nước ta đứng thứ hai trên thế giới?

Trả lời:

 A. Hệ sinh thái cỏ biển B. Hệ sinh thái rạn san hô

 C. Hệ sinh thái rừng ngập mặn D. Hệ sinh thái rừng trên các đảo
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Câu hỏi 66. Biển Đông tạo điều kiện để Việt Nam phát triển các ngành kinh tế mũi 
nhọn nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch, luyện kim đen

 B. Thuỷ sản, giao thông hàng hải, khai thác dầu khí, du lịch

 C. Cơ khí, sản xuất ô tô, chế biến nông sản, khai thác than đá

 D. Khai thác khí tự nhiên, điện tử, sản xuất giấy, luyện kim màu

Câu hỏi 67. Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác hải sản vì 

Trả lời:

 A. hầu hết người dân có kinh nghiệm đi biển

 B. biển ấm áp, rất ít thiên tai xảy ra

 C. biển có nhiều cá, tôm và hải sản khác

 D. phương tiện khai thác rất hiện đại

Câu hỏi 68. Một loài thực vật biển ở nước ta, dễ gây trồng, ít bị mất mùa và cho năng 
suất thu hoạch cao, sẽ là nguồn thực phẩm quan trọng trong tương lai, đó là

Trả lời:

 A. muống biển B. mắm biển

 C. rong biển D. cỏ dừa biển

Câu hỏi 69. Các đảo gần bờ có cảnh quan đẹp, nên ưu tiên

Trả lời:

 A. phát triển thuỷ sản B. phát triển vận tải biển

 C. phát triển du lịch D. phát triển nông nghiệp

Câu hỏi 70. Cát trắng là nguyên liệu để làm thuỷ tinh, pha lê có nhiều ở các đảo 
thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Quảng Trị và Kiên Giang B. Quảng Ninh và Khánh Hoà

 C. Quảng Ngãi và Bình Thuận D. Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghệ An

Câu hỏi 71. Một trong những điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông 
vận tải biển là
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Trả lời:

 A. có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt

 B. ven biển có nhiều sa khoáng với trữ lượng lớn

 C. nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông

 D. các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có

Câu hỏi 72. Trong các bể dưới đây, bể nào có số lượng mỏ dầu khai thác nhiều nhất?

Trả lời:

 A. Bể Cửu Long B. Bể Nam Côn Sơn

 C. Bể Sông Hồng D. Bể Mã Lai – Thổ Chu

Câu hỏi 73. Trong các nhóm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển dưới đây, 
nhóm nào là nguyên nhân chủ yếu?

Trả lời:

 A. Từ lục địa mang ra B. Từ trên biển

 C. Từ không khí đưa xuống D. Từ đáy biển đưa lên

Câu hỏi 74. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho hoạt động du lịch biển ở các tỉnh 
phía Nam có thể diễn ra quanh năm là vì ở đây

Trả lời:

 A. không có mùa đông lạnh B. ít có thiên tai xảy ra

 C. các bãi biển sạch đẹp D. chất lượng dịch vụ tốt

Câu hỏi 75. Năm 2016, lượng khách du lịch đến với các bãi biển ở một số tỉnh Bắc 
Trung Bộ rất ít, nguyên nhân chính là do

Trả lời:

 A. ô nhiễm môi trường biển B. cơ sở lưu trú xuống cấp

 C. dịch vụ ăn uống có giá rất cao D. thiếu lực lượng phục vụ

Câu hỏi 76. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản vì

Trả lời:

 A. có nhiều vụng, vịnh, đầm phá B. có nhiều rừng ngập mặn

 C. có nhiều cửa sông lớn D. có nhiều vịnh nước sâu
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Câu hỏi 77. Nguyên nhân tự nhiên chủ yếu hạn chế số ngày ra khơi của ngư dân 
nước ta là

Trả lời:

 A. bão và gió mùa Đông Bắc B. nắng nóng và mưa rào

 C. sương mù và mưa phùn D. lốc và nước biển dâng

Câu hỏi 78. Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước 
có biển?

Trả lời:

 A. Đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển

 B. Đứng thứ 37 trong số 157 nước có biển

 C. Đứng thứ 47 trong số 157 nước có biển

 D. Đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

Câu hỏi 79. Ở vùng biển miền Trung, cá thường tập trung nhiều nhất vào khoảng 
thời gian nào trong năm?

Trả lời:

 A. Tháng 8, 9 B. Tháng 5, 6

 C. Tháng 10, 11 D. Tháng 1, 2

Câu hỏi 80. Ngành kinh tế biển nào dưới đây ở các tỉnh phía Bắc có tính thời vụ rõ 
rệt nhất?

Trả lời:

 A. Du lịch biển – đảo

 B. Giao thông vận tải biển

 C. Khai thác và chế biến khoáng sản biển

 D. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản

Câu hỏi 81. Giải pháp nào dưới đây không phải để bảo vệ tài nguyên sinh vật biển 
và hải đảo?

Trả lời:

 A. Sử dụng phương tiện đánh bắt thô sơ

 B. Tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ
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 C. Cấm sử dụng phương tiện đánh bắt huỷ diệt

 D. Tránh khai thác quá mức sinh vật có giá trị kinh tế cao

Câu hỏi 82. Khó khăn nhất ảnh hưởng tới sản lượng khai thác hải sản nước ta hiện 
nay là gì?

Trả lời:

 A. Phương tiện đánh bắt còn hạn chế

 B. Số lượng ngư dân giảm dần

 C. Nguồn lợi hải sản dần cạn kiệt

 D. Thiên tai xảy ra thường xuyên

Câu hỏi 83. Môi trường biển bị ô nhiễm, ngành nào dưới đây sẽ bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng nhất?

Trả lời:

 A. Thuỷ sản và du lịch biển B. Giao thông vận tải biển

 C. Khai thác khoáng sản biển D. Chế biến thuỷ hải sản

Câu hỏi 84. Phương tiện đánh bắt cá nào dưới đây không mang tính huỷ diệt?

Trả lời:

 A. Xung điện B. Lưới

 C. Chất nổ D. Đèn cao áp quá công suất

Câu hỏi 85. Vùng nào dưới đây ở nước ta có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng 
cảng nước sâu?

Trả lời:

 A. Đông Nam Bộ B. Bắc Trung Bộ

 C. Đồng bằng sông Cửu Long D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu hỏi 86. Tất cả các tỉnh/thành phố giáp biển đều đẩy mạnh đánh bắt hải sản, 
nhưng nghề cá có vai trò hơn cả là ở các tỉnh thuộc vùng

Trả lời:

 A. Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ

 B. Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ

 D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ
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Câu hỏi 87. Năm 2016, hiện tượng cá chết hàng loạt ở ven biển một số tỉnh Bắc 
Trung Bộ là do nguyên nhân nào?

Trả lời:

 A. Sử dụng phương tiện đánh bắt huỷ diệt

 B. Nhiệt độ nước biển tăng lên

 C. Chất thải gây ô nhiễm môi trường nước

 D. Sự cố tràn dầu từ tàu trở dầu trên biển

Câu hỏi 88. Vườn quốc gia nào trên đảo dưới đây được thành lập sớm nhất?

Trả lời:

 A. Cát Bà B. Phú Quốc

 C. Bái Tử Long D. Côn Đảo

Câu hỏi 89. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Hải Phòng

 C. Quảng Ninh D. Thanh Hoá

Câu hỏi 90. Đảo nào dưới đây của nước ta là đảo đá vôi lớn nhất?

Trả lời:

 A. Cô Tô B. Bạch Long Vĩ

 C. Cát Bà D. Quan Lạn

Câu hỏi 91. Tỉnh, thành phố nào dưới đây có hai huyện đảo?

Trả lời:

 A. Quảng Trị B. Hải Phòng

 C. Đà Nẵng D. Bình Thuận

Câu hỏi 92. Loài voọc đầu trắng sinh sống trên đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Cát Bà

 C. Cô Tô D. Cồn Cỏ

Câu hỏi 93. Khu bảo tồn biển Đảo Trần thuộc quần đảo nào dưới đây?
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Trả lời:

 A. Côn Sơn B. Cát Bà

 C. Trường Sa D. Cô Tô

Câu hỏi 94. Bờ biển của tỉnh nào dưới đây có dạng khúc khuỷu và phức tạp nhất?

 A. Thừa Thiên - Huế B. Quảng Nam

 C. Quảng Ninh D. Kiên Giang

Câu hỏi 95. Vịnh nào dưới đây từng có tên là Lục Thuỷ?

Trả lời:

 A. Vịnh Hạ Long B. Vịnh Cam Ranh

 C. Vịnh Vân Phong D. Vịnh Lan Hạ

Câu hỏi 96. Tỉnh Quảng Ninh có khu kinh tế ven biển nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Tuần Châu B. Cẩm Phả

 C. Hạ Long D. Vân Đồn

Câu hỏi 97. Hệ thống đảo ven bờ nước ta tập trung nhiều nhất ở tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hải Phòng B. Quảng Ninh

 C. Khánh Hoà D. Kiên Giang

Câu hỏi 98. Vịnh biển nào dưới đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên 
nhiên thế giới?

Trả lời:

 A. Vịnh Hạ Long B. Vịnh Đà Nẵng

 C. Vịnh Vân Phong D. Vịnh Cam Ranh

Câu hỏi 99. Vịnh nào dưới đây của Việt Nam được bình chọn là 1 trong 7 kì quan 
thiên nhiên mới của thế giới?

Trả lời:

 A. Vịnh Bái Tử Long B. Vịnh Phan Thiết

 C. Vịnh Hạ Long D. Vịnh Lan Hạ
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Câu hỏi 100. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh?

Trả lời:

 A. Vân Phong B. Nghi Sơn

 C. Cẩm Phả D. Chân Mây

Câu hỏi 101. Cảng Hòn Gai thuộc địa phận tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hà Tĩnh B. Đà Nẵng

 C. Quảng Ninh  D. Hải Phòng

Câu hỏi 102. Cảng nào dưới đây của miền Bắc là cảng lớn nhất?

Trả lời:

 A. Hải Phòng B. Cái Lân

 C. Cẩm Phả D. Cửa Ông

Câu hỏi 103. Bãi biển nào dưới đây được gọi là bãi biển hoang sơ nơi địa đầu 
Tổ quốc?

Trả lời:

 A. Hạ Long B. Trà Cổ

 C. Lăng Cô D. Mỹ Khê

Câu hỏi 104. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ở nước ta có số lượng cửa 
sông đổ ra biển nhiều nhất?

Trả lời:

 A. Bình Thuận B. Quảng Ninh

 C. Hải Phòng D. Nghệ An

Câu hỏi 105. Vịnh ven bờ Việt Nam nào dưới đây có diện tích lớn nhất?

Trả lời:

 A. Vịnh Phan Thiết B. Vũng Hòn Ngang

 C. Vịnh Bái Tử Long D. Vũng Mũi Cà Mau

Câu hỏi 106. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có diện tích đảo 
lớn nhất?
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Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Quảng Ninh

 C. Hải Phòng D. Đà Nẵng

Câu hỏi 107. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có số lượng đảo 
nhiều nhất?

Trả lời:

 A. Quảng Ninh B. Kiên Giang

 C. Đà Nẵng D. Hải Phòng

Câu hỏi 108. Đảo Ngọc Vừng ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Quảng Bình B. Quảng Ngãi

 C. Quảng Trị  D. Quảng Ninh

Câu hỏi 109. Thành phố Hải Phòng gồm những huyện đảo nào?

Trả lời:

 A. Huyện đảo Vân Đồn và huyện đảo Cát Hải

 B. Huyện đảo Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô

 C. Huyện đảo Cồn Cỏ và huyện đảo Cát Hải

 D. Huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vĩ 

Câu hỏi 110. Vườn quốc gia Xuân Thuỷ ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bà Rịa – Vũng Tàu B. Quảng Ngãi

 C. Kiên Giang D. Nam Định

Câu hỏi 111. Ba đảo lớn nhất ở quần đảo Cô Tô là đảo nào?

Trả lời:

 A. Cô Tô Lớn, Thanh Lân, Cô Tô Con

 B. Cô Tô, Thanh Lân, Cồn Ba Đỉnh Con

 C. Thanh Lân, Cô Tô Con, Ba Đỉnh

 D. Cô Tô Lớn, Cô Tô Con, Cồn Con Ngựa
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Câu hỏi 112. Địa danh “Bãi tắm Bác Hồ” thuộc đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Cô Tô B. Cát Bà

 C. Quan Lạn D. Bạch Long Vĩ

Câu hỏi 113. Đảo ven bờ của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Vùng vịnh Trung Bộ B. Vùng vịnh Thái Lan

 C. Vùng Bắc Bộ D. Vùng Nam Trung Bộ

Câu hỏi 114. Bãi biển nào dưới đây nằm giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc?

Trả lời:

 A. Cô Tô B. Quan Lạn

 C. Trà Cổ D. Cát Bà

Câu hỏi 115. Tên vịnh Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào 
cuối thế kỉ XIX?

Trả lời:

 A. Tây Ban Nha B. Mỹ

 C. Pháp D. Nhật Bản

Câu hỏi 116. Di chỉ trên biển của Văn hoá Soi Nhụ thuộc huyện đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Huyện đảo Phú Quốc B. Huyện đảo Lý Sơn

 C. Huyện đảo Vân Đồn D. Huyện đảo Côn Đảo

 Câu hỏi 117. Thương cảng Vân Đồn thuộc vịnh nào dưới đây? 

Trả lời:

 A. Vịnh Bái Tử Long B. Vịnh Cô Tô

 C. Vịnh Đà Nẵng D. Vịnh Cát Hải

Câu hỏi 118. Nhà thơ Nguyễn Trãi đã ca ngợi vẻ đẹp của vịnh Hạ Long như 
thế nào?
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Trả lời:

 A. So với cảnh diệu kì thơ có cũng như không

 B. Kì quan đất dựng giữa trời cao

 C. Nam thiên đệ nhất động

 D. Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Câu hỏi 119. Đảo nào dưới đây có hình dạng như một con sư tử dáng vẻ oai phong, 
án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

Trả lời:

 A. Đảo Đông Trong B. Đảo Quan Lạn

 C. Đảo Minh Châu D. Đảo Ngọc Vừng

Câu hỏi 120. Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu 
tới đáy, thuộc vịnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Vịnh Tiên Yên – Hà Cối B. Vịnh Hạ Long

 C. Vịnh Lan Hạ D. Vịnh Bái Tử Long

Câu hỏi 121. Huyện đảo đầu tiên ở Bắc Bộ phát triển nghề nuôi cấy ngọc trai 
trên biển?

Trả lời:

 A. Cát Hải B. Bạch Long Vĩ

 C. Cô Tô D. Vân Đồn

Câu hỏi 122. Địa danh nào dưới đây đã được Nguyễn Trãi mô tả là một “kì quan đất 
nước dựng trời cao”?

Trả lời:

 A. Vịnh Hạ Long B. Vịnh Cô Tô

 C. Vịnh Bái Tử Long D. Vịnh Cát Bà

Câu hỏi 123. Ba vịnh nào của Việt Nam được thế giới xếp hạng vào Câu lạc bộ các 
vịnh đẹp nhất thế giới?

 A. Vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang, vịnh Lăng Cô

 B. Vịnh Nha Trang, vịnh Diễn Châu, vịnh Lăng Cô
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C. Vịnh Nha Trang, vịnh Cát Bà, vịnh Lăng Cô

D. Vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang, vịnh Phan Thiết

Câu hỏi 124. Vịnh nào dưới đây ở ven bờ Việt Nam có diện tích nước mặt lớn nhất?

Trả lời:

 A. Bái Tử Long B. Tiên Yên – Hà Cối

 C. Hạ Long D. Diễn Châu

Câu hỏi 125. Biểu tượng cho vườn quốc gia Cát Bà là con vật nào?

Trả lời:

 A. Voọc đầu trắng B. Voọc mông trắng

 C. Voọc đen D. Chim nước

Câu hỏi 126. Quần đảo nào dưới đây không thuộc vịnh Thái Lan?

Trả lời:

 A. Quần đảo Cô Tô B. Quần đảo Nam Du

 C. Quần đảo Thới An D. Quần đảo Thổ Chu

Câu hỏi 127. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là

Trả lời:

 A. Di sản thiên nhiên thế giới B. Di sản văn hoá thế giới

 C. Kì quan thế giới cổ đại D. Công viên địa chất toàn cầu

Câu hỏi 128. Thị trấn Cái Rồng của huyện đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

Trả lời:

 A. Lý Anh Tông B. Lý Thái Tông

 C. Lý Thánh Tông D. Lý Nhân Tông

Câu hỏi 129. Tên Vịnh Hạ Long có từ bao giờ?

Trả lời:

 A. Cuối thế kỉ XIX B. Cuối thế kỉ XX

 C. Cuối thế kỉ XVII D. Cuối thế kỉ XVI
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Câu hỏi 130. Cảng nào dưới đây là cảng cửa ngõ quốc tế?

Trả lời:

 A. Cảng Hải Phòng B. Cảng Nghi Sơn

 C. Cảng Vũng Áng D. Cảng Dung Quất

Câu hỏi 131. Cảng nào dưới đây được người Pháp xây dựng năm 1874?

Trả lời:

 A. Cảng Hải Phòng B. Cảng Quy Nhơn

 C. Cảng Vân Đồn D. Cảng Hội An

Câu hỏi 132. Vân Đồn trở thành cảng ngoại thương đầu tiên của nước ta vào 
năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1149  B. Năm 1148

 C. Năm 1147 D. Năm 1146

Câu hỏi 133. Bờ biển của Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì?

Trả lời:

 A. Thấp và bằng phẳng

 B. Khúc khuỷu, phức tạp

 C. Uốn cong, có mũi đá nhô ra

 D. Có đụn cát kéo dài, xen nhiều bàu phá

Câu hỏi 134. Đảo nào ở vịnh Bắc Bộ có khoảng cách xa bờ nhất?

Trả lời:

 A. Bạch Long Vĩ B. Cát Bà

 D. Cô Tô D. Cái Bầu

Câu hỏi 135. Vùng nào dưới đây của Việt Nam có số lượng cửa sông nhiều nhất?

Trả lời:

 A. Bắc Bộ B. Bắc Trung Bộ

 C. Nam Trung Bộ D. Nam Bộ
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Câu hỏi 136. Những tên lính thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam 
theo Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 13–5–1955 ở Bến Nghiêng thuộc địa phận tỉnh/
thành phố trực thuộc trung ương nào?

Trả lời:

 A. Hải Phòng  B. Quảng Ninh

 C. Thái Bình D. Thanh Hoá

Câu hỏi 137. Bãi biển nào dưới đây được công nhận dài nhất Việt Nam?

Trả lời:

 A. Bãi biển Trà Cổ B. Bãi biển Nhật Lệ

 C. Bãi biển Lăng Cô D. Bãi biển Thiên Cầm

Câu hỏi 138. Danh tướng nhà Trần nào đã được phái ra trấn Vân Đồn để mở mang 
bờ cõi, khuếch trương việc buôn bán, trao đổi hàng hoá với các tàu buôn nước ngoài?

Trả lời:

 A. Trần Khánh Dư B. Trần Nhật Duật

 C. Trần Quốc Tuấn D. Trần Hưng Đạo

Câu hỏi 139. Vườn quốc gia Núi Chúa ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Phú Yên B. Bình Thuận

 C. Ninh Thuận D. Khánh Hoà

Câu hỏi 140. Đầm Cù Mông ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bình Thuận B. Bình Định

 C. Khánh Hoà D. Phú Yên

Câu hỏi 141. Đầm phá nào dưới đây của nước ta có diện tích lớn nhất khu vực 
Đông Nam Á?

Trả lời:

 A. Tam Giang – Cầu Hai B. Ô Loan

 C. Trà Ổ D. Thị Nại
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Câu hỏi 142. Người thuyền trưởng châu Âu đầu tiên đặt chân lên quần đảo Trường Sa 
là người nước nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bồ Đào Nha B. Tây Ban Nha

 C. Anh D. Pháp

Câu hỏi 143. Mũi Chân Mây Đông thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Ninh Thuận B. Quảng Trị

 C. Thừa Thiên - Huế D. Quảng Ngãi

Câu hỏi 144. Hòn đảo nào dưới đây là hòn đảo duy nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế?

Trả lời:

 A. Sơn Chà B. Cù Lao Chàm

 C. Phú Quý D. Lý Sơn

Câu hỏi 145. Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm thuộc tỉnh nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Quảng Trị B. Thừa Thiên - Huế

 C. Quảng Nam D. Quảng Bình

Câu hỏi 146. Đảo nào dưới đây đã từng có hoạt động phun trào núi lửa?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Cát Bà

 C. Lý Sơn D. Côn Sơn

Câu hỏi 147. Vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ 
những vịnh đẹp nhất thế giới vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 2003 B. Năm 2013

 C. Năm 1993 D. Năm 2000
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Câu hỏi 148. Đời vua, chúa nào dưới đây đã thành lập “Đội Hoàng Sa” đi khai thác 
hải sản và tìm lượm hoá vật của tàu trên quần đảo Hoàng Sa?

Trả lời:

 A. Chúa Nguyễn B. Chúa Trịnh

 C. Vua nhà Mạc D. Vua nhà Lê

Câu hỏi 149. Vũng Rô là một địa danh thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Bình Định

 C. Phú Yên D. Bình Thuận

Câu hỏi 150. Thuỷ quân và đội Hoàng Sa theo lệnh vua Gia Long ra Hoàng Sa khảo 
sát và đo đạc đường biển vào năm nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Năm 1816 B. Năm 1826

 C. Năm 1802 D. Năm 1762

Câu hỏi 151. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có bờ biển 
dài nhất?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Quảng Bình

 C. Quảng Ninh D. Đà Nẵng

Câu hỏi 152. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nằm ở ngoài khơi vùng biển nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Nam Trung Bộ B. Bắc Trung Bộ

 C. Đông Nam Bộ D. Tây Nam Bộ

Câu hỏi 153. Đảo nào dưới đây có diện tích lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa?

 Trả lời:

 A. Bạch Quy B. Hoàng Sa

 C. Đá Bắc D. Phú Lâm
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Câu hỏi 154. Địa danh nào ở biển Nha Trang được vua Minh Mạng cho thợ chạm 
vào một trong chín đỉnh đồng (cửu đỉnh) đặt trước sân Thế Miếu?

Trả lời:

 A. Bãi Dốc Lết B. Bãi tắm Đại Lãnh

 C. Bãi Trũ D. Hòn Tằm

Câu hỏi 155. Đảo nào dưới đây thuộc quần đảo Hoàng Sa?

Trả lời:

 A. Đảo Nam Yết B. Đảo Ba Bình

 C. Đảo Tri Tôn D. Đảo Sinh Tồn

Câu hỏi 156. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bình Định B. Khánh Hoà

 C. Quảng Nam D. Quảng Ngãi.

Câu hỏi 157. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Quảng Nam

 C. Quảng Ngãi D. Đà Nẵng

Câu hỏi 158. Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bình Định B. Phú Yên

 C. Khánh Hoà D. Ninh Thuận

Câu hỏi 159. Bãi biển nào dưới đây của Việt Nam được Tạp chí Forbes bầu chọn là 
1 trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh?

Trả lời:

 A. Bãi biển Đà Nẵng B. Bãi biển Phú Quốc

 C. Bãi biển Hạ Long D. Bãi biển Nha Trang
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Câu hỏi 160. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi?

Trả lời:

 A. Quy Nhơn B. Dung Quất

 C. Cẩm Phả D. Chân Mây

Câu hỏi 161. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Khánh Hoà?

Trả lời:

 A. Quy Nhơn B. Chân Mây

 C. Cẩm Phả D. Vân Phong

Câu hỏi 162. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Bình Định?

Trả lời:

 A. Quy Nhơn B. Chân Mây

 C. Cẩm Phả D. Vân Phong

Câu hỏi 163. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế?

Trả lời:

 A. Quy Nhơn B. Chân Mây

 C. Cẩm Phả D. Vân Phong

Câu hỏi 164. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh?

Trả lời:

 A. Lệ Môn B. Chân Mây

 C. Vũng Áng D. Vân Phong

Câu hỏi 165. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận?

Trả lời:

 A. Quy Nhơn B. Phú Quý

 C. Cẩm Phả D. Vân Phong

Câu hỏi 166. Cảng nào dưới đây của miền Trung là cảng lớn nhất?

Trả lời:

 A. Diêm Điền B. Cửa Việt

 C. Thuận An D. Đà Nẵng
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Câu hỏi 167. Khu bảo tồn biển nào dưới đây của Việt Nam có giá trị bảo tồn ở tầm 
vóc quốc tế?

Trả lời:

 A. Cù Lao Chàm B. Trà Cổ

 C. Lăng Cô D. Mỹ Khê

Câu hỏi 168. Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Thừa Thiên - Huế  B. Kiên Giang

 C. Quảng Nam D. Bình Định

Câu hỏi 169. Quần đảo Trường Sa có tên quốc tế là Spratly, là tên của một vị thuyền 
trưởng người nước ngoài nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Pháp B. Anh

 C. Mỹ D. Bồ Đào Nha

Câu hỏi 170. Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bà Rịa – Vũng Tàu B. Kiên Giang

 C. Bình Thuận D. Quảng Ngãi

Câu hỏi 171. Hãy cho biết đoạn thơ dưới đây được trích trong bài thơ nào và của 
tác giả nào?

“Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

Những chàng trai ra đảo đã quên mình

Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước

Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh”

Trả lời:

 A. Trích trong bài thơ Tổ quốc ở Trường Sa của tác giả Nguyễn Việt Chiến

 B. Trích trong bài thơ Tổ quốc gọi tên của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai

 C. Trích trong bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tác giả Nguyễn Việt Chiến

 D. Trích trong bài thơ Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển của tác giả Nguyễn Ngọc Phú

Câu hỏi 172. Quần đảo nào dưới đây thuộc quần đảo Trường Sa mang tên người 
anh hùng?
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Trả lời:

 A. Lê Văn Tám B. Nguyễn Văn Trỗi

 C. Phan Vinh D. Võ Thị Sáu

Câu hỏi 173. Đầm Thị Nại ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Phú Yên

 C. Bình Định D. Bình Thuận

Câu hỏi 174. Cụm đảo Lưỡi Liềm của nước ta thuộc quần đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Côn Sơn B. Trường Sa

 C. Hoàng Sa D. Nam Du

Câu hỏi 175. Tổng diện tích các đảo của quần đảo Trường Sa khoảng bao nhiêu km2?

Trả lời:

 A. 1 km2 B. 5 km2

 C. 10 km2 D. 15 km2

Câu hỏi 176. Đảo Cù Lao Xanh (đảo Vân Phi) thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Phú Yên B. Bình Định

 C. Khánh Hoà D. Quảng Ngãi

Câu hỏi 177. Di tích cửa ải Hoành Sơn Quan bằng gạch đá được xây dựng trên 
Đèo Ngang năm 1833 dưới thời vua nào?

Trả lời:

 A. Gia Long B. Minh Mạng

 C. Tự Đức D. Bảo Đại

Câu hỏi 178. Vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà  B. Bình Định

 C. Phú Yên D. Đà Nẵng
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Câu hỏi 179. Trung tâm đánh bắt, chế biến hải sản xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá 
ngoài khơi Nam Trung Bộ ở đảo Phú Quý thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Ninh Thuận B. Bình Thuận

 C. Quảng Nam D. Nha Trang

Câu hỏi 180. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là

Trả lời:

 A. Nam Du và An Thới B. Cô Tô và Côn Sơn

 C. Trường Sa và Hoàng Sa D. Long Châu và Thổ Chu

Câu hỏi 181. Đảo nào dưới đây thuộc quần đảo Trường Sa có diện tích lớn nhất?

Trả lời:

 A. Đảo Nam Yết B. Đảo Trường Sa

 C. Đảo Ba Bình D. Đảo Sinh Tồn

Câu hỏi 182. Một số cây xanh trên quần đảo Trường Sa là

Trả lời:

 A. phong ba, phi lao, bàng vuông        B. trai lí, lát hoa, lim xẹt

 C. dẻ hoa, kim giao, gõ trắng D. bàng vuông, chò chỉ, cẩm lai 

Câu hỏi 183. Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bình Thuận B. Quảng Ngãi

 C. Quảng Trị D. Kiên Giang

Câu hỏi 184. Huyện đảo nào dưới đây có mật độ dân cao nhất trong các huyện đảo 
của Việt Nam?

Trả lời:

 A. Lý Sơn B. Phú Quốc

 C. Côn Đảo D. Vân Đồn
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Câu hỏi 185. Đầm Trà Ổ ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bình Thuận B. Phú Yên

 C. Khánh Hoà D. Bình Định

Câu hỏi 186. Vũng Chân Mây ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Quảng Trị B. Đà Nẵng

 C. Quảng Bình D. Thừa Thiên – Huế

Câu hỏi 187. Cụm đảo An Vĩnh của nước ta thuộc quần đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Trường Sa B. Hoàng Sa

 C. Côn Sơn D. Nam Du

Câu hỏi 188. Nhóm đảo Song Tử của nước ta thuộc quần đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Trường Sa B. Hoàng Sa

 C. Côn Sơn D. Nam Du

Câu hỏi 189. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào của nước ta dưới đây chỉ 
có một huyện đảo?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Quảng Ninh

 C. Hải Phòng D. Kiên Giang

Câu hỏi 190. Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây thuộc quần đảo nào 
dưới đây của nước ta?

Trả lời:

 A. Trường Sa B. Hoàng Sa

 C. Côn Sơn D. Cô Tô
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Câu hỏi 191. Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Khánh Hoà B. Quảng Nam 

 C. Bình Định D. Phú Yên

Câu hỏi 192. Khu bảo tồn biển đầu tiên của cả nước nằm trên vịnh Nha Trang là

Trả lời:

 A. Hòn Mun B. Hòn Tre

 C. Hòn Rơm D. Hòn Ngọc

Câu hỏi 193. Điệu hò nào dưới đây được sử dụng trong các lễ hội cầu ngư ở vùng 
biển Nam Trung Bộ?

Trả lời:

 A. Hò bá trạo B. Hò kéo lưới

 C. Hò mái nhì D. Hò mái đẩy

Câu hỏi 194. Nơi nào dưới đây phát triển du lịch lặn biển hơn cả?

Trả lời:

 A. Nha Trang B. Côn Đảo

 C. Cát Bà D. Cù Lao Chàm

Câu hỏi 195. Từ thời Chúa Nguyễn, trước khi người lính “Đội Hoàng Sa” chuẩn bị 
xuống thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thì người dân trên đảo Lý Sơn, 
Quảng Ngãi đã tổ chức lễ nào dưới đây để cầu mong người đi được bình an trên dặm 
dài sóng nước?

Trả lời:

 A. Khao lề thế lính B. Cầu ngư

 C. Đua thuyền D. Nghinh Ông

Câu hỏi 196. Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Quảng Ngãi B. Bình Thuận

 C. Khánh Hoà D. Quảng Trị
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Câu hỏi 197. Ngày 15–6–1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định thành lập 
một đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Thừa Thiên B. Quảng Nam

 C. Quảng Ngãi D. Quảng Bình

Câu hỏi 198. “Bản đồ Việt Nam xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài” có khẳng định 
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được vẽ vào năm nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Năm 1760 B. Năm 1670

 C. Năm 1860 D. Năm 1870

Câu hỏi 199. Quần đảo Trường Sa của Việt Nam tiếp giáp với những quốc gia nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây

 B. Trung Quốc, Thái Lan, Xin-ga-po

 C. Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Đông Timo

 D. Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a

Câu hỏi 200. Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo nào dưới đây của Việt Nam?

Trả lời:

 A. Quần đảo Hoàng Sa B. Quần đảo Trường Sa

 C. Quần đảo Thổ Chu D. Quần đảo An Thới

Câu hỏi 201. Hãy cho biết đoạn thơ dưới đây được trích trong bài thơ nào và của 
tác giả nào?

“Biển Tổ quốc đang cần người giữ biển

Máu ngư dân trên sóng lại chan hoà

Máu của họ ngân bài ca giữ nước.

Để một lần Tổ quốc được sinh ra.”

Trả lời:

 A. Trích trong bài thơ Tổ quốc ở Trường Sa của tác giả Nguyễn Việt Chiến

 B. Trích trong bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tác giả Nguyễn Việt Chiến
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 C. Trích trong bài thơ Tổ quốc gọi tên của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai

 D. Trích trong bài thơ Tổ quốc của tác giả Nguyễn Thế Kỷ

Câu hỏi 202. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
được xác lập và thực thi theo nguyên tắc nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Chủ quyền lịch sử

 B. Kế cận địa lí

 C. Chiếm hữu thật sự

 D. Quản lí và khai thác từ thời phong kiến

Câu hỏi 203. Hiện nay, Việt Nam đang đóng giữ và quản lí bao nhiêu thực thể ở hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

 A. 16 thực thể quần đảo Hoàng Sa và hoàn toàn quần đảo Trường Sa

 B. 16 thực thể ở quần đảo Trường Sa

 C. 21 thực thể ở quần đảo Trường Sa

 D. 16 thực thể quần đảo Hoàng Sa và 21 thực thể ở quần đảo Trường Sa

Câu hỏi 204. Quan điểm nào dưới đây là quan điểm pháp lí của các bên tranh chấp 
chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam?

Trả lời:

 A. “Chủ quyền lịch sử” là hoàn toàn phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế

 B. “Chủ quyền lịch sử” và “chiếm hữu thật sự” có giá trị như nhau

 C. “Chiếm hữu thật sự” là nguyên tắc pháp lí quốc tế hiện hành để giải quyết 
các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ

 D. “Chủ quyền lịch sử”

Câu hỏi 205. Quần đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính cấp gì và trực thuộc đơn vị 
hành chính nào trong hệ thống hành chính Việt Nam hiện nay?

Trả lời:

 A. Cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế

 B. Cấp huyện (huyện Hoàng Sa) thuộc tỉnh Quảng Ngãi
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 C. Cấp huyện (huyện Hoàng Sa) thuộc thành phố Đà Nẵng

 D. Cấp huyện (huyện Hoàng Sa) thuộc tỉnh Quảng Nam

Câu hỏi 206. Quần đảo Trường Sa là đơn vị hành chính cấp gì và trực thuộc đơn vị 
hành chính nào trong hệ thống hành chính Việt Nam hiện nay?

Trả lời:

 A. Cấp xã, thuộc quận Đất Đỏ, tỉnh Bình Thuận

 B. Cấp huyện (huyện Trường Sa) thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 C. Cấp huyện (huyện Trường Sa) thuộc tỉnh Khánh Hoà

 D. Cấp huyện (huyện Trường Sa) thuộc tỉnh Ninh Thuận

Câu hỏi 207. Bờ biển từ Đà Nẵng tới sát Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm gì?

Trả lời:

 A. Có cảnh sắc thiên nhiên kì thú với những đảo đá vôi

 B. Có địa hình thấp và nhiều cửa sông, có những bãi lầy thấp

 C. Có những đụn cát kéo dài, xen nhiều bàu phá

 D. Uốn cong, có mũi đá nhô ra xen với các thung lũng của sông nhỏ

Câu hỏi 208. Đảo nào dưới đây có tài nguyên nước ngọt phong phú nhất?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Lý Sơn

 C. Cát Bà D. Cô Tô

Câu hỏi 209. Rừng ngập mặn nào dưới đây của nước ta rộng nhất khu vực Đông 
Nam Á?

Trả lời:

 A. Cần Giờ B. Cà Mau

 C. Cửa Ba Lạt D. Tiên Yên

Câu hỏi 210. Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Thành phố Hồ Chí Minh B. Đồng Nai

 C. Tây Ninh D. Long An
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Câu hỏi 211. Huyện đảo nào dưới đây ở nước ta có mật độ dân cư thấp nhất?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Bạch Long Vĩ

 C. Côn Đảo D. Lý Sơn

Câu hỏi 212. Quần đảo Côn Sơn thuộc quyền quản lí của các chúa Nguyễn vào thời 
gian nào?

Trả lời:

 A. Cuối thế kỉ XVII B. Cuối thế kỉ XVIII

 C. Cuối thế kỉ XVI D. Cuối thế kỉ XV

Câu hỏi 213. Người châu Âu đầu tiên đặt chân lên quần đảo Côn Sơn là người nước 
nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bồ Đào Nha B. Pháp

 C. Tây Ban Nha D. Anh

Câu hỏi 214. Tỉnh nào dưới đây của nước ta có ba mặt giáp biển?

Trả lời:

 A. Phú Yên B. Nam Định

 C. Cà Mau D. Khánh Hoà

Câu hỏi 215. Ở vùng biển miền Nam, cá tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian 
nào trong năm?

Trả lời:

 A. Từ tháng 6 đến tháng 8 

 B. Từ tháng 3 đến tháng 5

 C. Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau 

 D. Từ tháng 9 đến tháng 11

Câu hỏi 216. Hòn đảo nào dưới đây có diện tích lớn nhất nước ta?

Trả lời:

 A. Cát Bà B. Phú Quốc

 C. Phú Quý D. Cô Tô
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Câu hỏi 217. Đảo nào dưới đây có diện tích nhỏ hơn 100 km2?

Trả lời:

 A. Đảo Côn Sơn B. Đảo Vân Đồn

 C. Đảo Phú Quốc D. Đảo Cát Bà

Câu hỏi 218. Đảo nào dưới đây có diện tích lớn nhất quần đảo Côn Đảo?

Trả lời:

 A. Hòn Bảy Cạnh B. Hòn Bà

 C. Hòn Cau D. Côn Sơn

Câu hỏi 219. Đảo Phú Quốc có hình dạng gần giống như hình nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hình tam giác B. Hình tứ giác

 C. Hình vuông D. Hình chữ nhật

Câu hỏi 220. Chúa Nguyễn Ánh để trốn tránh thuỷ quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn 
đã cùng đám tuỳ tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Nam Du B. Phú Quốc

 C. Phú Quý D. Trường Sa

Câu hỏi 221. Huyện đảo nào dưới đây thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu?

Trả lời:

 A. Côn Đảo B. Lý Sơn

 C. Kiên Hải D. Phú Quốc

Câu hỏi 222. Nơi có nhiều chim yến ở nước ta là các đảo đá ven bờ biển

Trả lời:

 A. Bắc Trung Bộ B. Nam Bộ

 C. Nam Trung Bộ D. Bắc Bộ

Câu hỏi 223. Ở nước ta, có một con đường trên biển, trong thời kì chiến tranh 
chống Mĩ cứu nước đã chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam được mang tên 
là gì?
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Trả lời:

 A. Đường Hồ Chí Minh trên biển

 B. Đường Nguyễn Ái Quốc trên biển

 C. Đường Nguyễn Tất Thành trên biển

 D. Đường Nguyễn Sinh Cung trên biển

Câu 224. Cảng nào dưới đây thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu?

Trả lời:

 A. Quy Nhơn B. Phú Quý

 C. Côn Đảo D. Sa Kỳ

Câu hỏi 225. Tỉnh nào dưới đây của nước ta có diện tích dải ven biển và đảo ven bờ 
lớn nhất?

Trả lời:

 A. Quảng Bình B. Hải Phòng

 C. Phú Yên D. Cà Mau

Câu hỏi 226. Đảo nào dưới đây là trung tâm hành chính của huyện đảo Kiên Hải?

Trả lời:

 A. Hòn Ngang B. Nam Du

 C. Hòn Tre D. Hòn Dầu

Câu hỏi 227. Hòn đảo nào dưới đây có diện tích lớn nhất ở quần đảo Nam Du?

Trả lời:

 A. Hòn Nồm B. Hòn Mấu

 C. Hòn Mốc D. Hòn Lớn

Câu hỏi 228. Ở Việt Nam, vùng nào dưới đây ít chịu ảnh hưởng của bão?

Trả lời:

 A. Nam Bộ B. Bắc Bộ

 C. Bắc Trung Bộ D. Nam Trung Bộ

Câu hỏi 229. Vườn quốc gia U Minh Thượng ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?



212

Trả lời:

 A. Bến Tre B. Cà Mau

 C. Đồng Tháp D. Kiên Giang

Câu hỏi 230. Vườn quốc gia Núi Chúa được thành lập từ Khu bảo tồn thiên nhiên 
rừng khô hạn Núi Chúa vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 2013 B. Năm 2003

 C. Năm 1993 D. Năm 1983

Câu hỏi 231. Chúa Nguyễn Ánh đã đem theo 100 gia đình ra đảo Côn Sơn lập nên 
làng An Hải vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1793 B. Năm 1873

 C. Năm 1783  D. Năm 1803

Câu hỏi 232. Tỉnh, thành phố nào dưới đây của nước ta có một huyện đảo?

Trả lời:

 A. Hải Phòng B. Quảng Ninh

 C. Bà Rịa – Vũng Tàu D. Kiên Giang

Câu hỏi 233. Rừng ngập mặn nào dưới đây có diện tích lớn nhất nước ta?

Trả lời:

 A. Cà Mau B. U Minh

 C. Cần Giờ D. Giao Thuỷ

Câu hỏi 234. Ở quần đảo Côn Đảo, rùa biển vào mùa sinh sản thường tập trung ở 
hòn đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hòn Vung B. Hòn Cau

 C. Hòn Trứng D. Hòn Bảy Cạnh

Câu hỏi 235. Nghĩa trang Hàng Dương nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và 
người yêu nước Việt Nam kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975 thuộc quần đảo nào 
dưới đây?
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Trả lời:

 A. Côn Đảo B. Cô Tô

 C. Nam Du D. Cát Bà

Câu hỏi 236. Vào đầu thế kỉ XX, địa danh nào dưới đây thuộc huyện đảo Kiên Hải 
là nơi sản xuất nước mắm không thua kém gì nước mắm Phú Quốc?

Trả lời:

 A. Hòn Tre B. Hòn Ngang

 C. Hòn Sơn Rái D. Nam Du

Câu hỏi 237. Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc vùng biển đảo nào của nước ta?

Trả lời:

 A. Vùng biển đảo Bắc Trung Bộ B. Vùng biển đảo Nam Trung Bộ

 C. Vùng biển đảo Nam Bộ D. Vùng biển đảo Bắc Bộ

Câu hỏi 238. Vườn quốc gia nào ở nước ta được mang danh hiệu Vườn di sản ASEAN 
năm 2013?

Trả lời:

 A. U Minh Hạ B. U Minh Thượng

 C. Xuân Thuỷ D. Cát Bà

Câu hỏi 239. Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh/thành phố nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Cần Thơ B. Bến Tre

 C. An Giang D. Đồng Tháp

Câu hỏi 240. Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thế giới vào năm nào?

Trả lời:

 A. 2015 B. 2008

 C. 2012 D. 2010

Câu hỏi 241. Sân bay Cỏ Ống nằm trên đảo nào của nước ta?

Trả lời:

 A. Lý Sơn B. Phú Quốc

 C. Vân Đồn D. Côn Đảo
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Câu hỏi 242. Tỉnh Quảng Ninh có những huyện đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Huyện đảo Vân Đồn và huyện đảo Cồn Cỏ

 B. Huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vĩ

 C. Huyện đảo Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô

 D. Huyện đảo Phú Quý và huyện đảo Cô Tô

Câu hỏi 243. Ngày 21–12–1933, Thống đốc Nam Kì kí nghị định sáp nhập các đảo 
Trường Sa, An Bang, Itu Aba, nhóm Song Tử, Loại Ta và Thị Tứ vào địa phận tỉnh 
nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bà Rịa B. Vĩnh Long

 C. Gia Định D. Thừa Thiên

Câu hỏi 244. Cảng nào dưới đây được thành lập ngày 22–2–1860?

Trả lời:

 A. Cảng Đà Nẵng B. Cảng Hải Phòng

 C. Cảng Sài Gòn D. Cảng Cam Ranh

Câu hỏi 245. Côn Đảo trở thành một huyện của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ 
năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1973 B. Năm 1991

 C. Năm 1975 D. Năm 1954

Câu hỏi 246. Địa danh nào dưới đây là nơi duy nhất ở Việt Nam còn tồn tại một 
quần thể bò biển có cuộc sống không tách rời các thảm cỏ dưới đáy biển?

Trả lời:

 A. Kiên Hải B. Phú Quốc

 C. Cồn Cỏ D. Côn Đảo

Câu hỏi 247. Khu vực nào dưới đây không chỉ là vựa lúa mà còn là vựa cá của nước ta?

Trả lời:

 A. Bắc Trung Bộ B. Bắc Bộ

 C. Nam Bộ D. Nam Trung Bộ
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Câu hỏi 248. Các đảo nào dưới đây có sân bay quốc tế?

Trả lời:

 A. Vân Đồn và Côn Đảo B. Côn Đảo và Tuần Châu

 C. Tuần Châu và Phú Quốc D. Phú Quốc và Vân Đồn

Câu hỏi 249. Sếu đầu đỏ, loài chim được Hội Bảo vệ Hạc quốc tế đề nghị phải được 
bảo vệ bằng mọi giá, sống ở vườn quốc gia nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Vườn quốc gia Xuân Thuỷ B. Vườn quốc gia Núi Chúa

 C. Vườn quốc gia Tràm Chim D. Vườn quốc gia Bái Tử Long

Câu hỏi 250. Con vật nào dưới đây được coi là “khuyển vương”?

Trả lời:

 A. Chó Bắc Hà B. Chó H’Mông cộc đuôi

 C. Chó Phú Quốc D. Chó Dingo Đông Dương

Câu hỏi 251. Vườn quốc gia U Minh Hạ ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bến Tre B. Kiên Giang

 C. Đồng Tháp D. Cà Mau

Câu hỏi 252. Rừng ngập mặn Ngọc Hiển của nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Cà Mau B. Sóc Trăng

 C. Bạc Liêu D. Kiên Giang

Câu hỏi 253. Đầm Lộc An có diện tích nhỏ nhất trong hệ thống đầm phá ở Việt Nam 
thuộc tỉnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Bà Rịa – Vũng Tàu B. Kiên Giang

 C. Bạc Liêu D. Cà Mau

Câu hỏi 254. Lễ hội văn hoá Nghinh Ông Nam Hải của ngư dân cầu mong một mùa 
đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả, tưởng nhớ loài cá voi – vị thần “Đại tướng 
quân Nam Hải” thuộc tỉnh nào dưới đây?
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Trả lời:

 A. Bạc Liêu B. Cà Mau

 C. Sóc Trăng D. Kiên Giang

Câu hỏi 255. Rừng ngập mặn nào dưới đây là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của 
Việt Nam?

Trả lời:

 A. Cần Giờ B. Cà Mau

 C. Giao Thuỷ D. U Minh

Câu hỏi 256. Đảo nào dưới đây nằm ở trung tâm các nước ASEAN?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Côn Đảo

 C. Nam Du D. Lý Sơn

Câu hỏi 257. Vườn quốc gia Côn Đảo được thành lập từ năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1993 B. Năm 1990

 C. Năm 1995 D. Năm 1997

Câu hỏi 258. Đảo nào dưới đây là nơi chúa Nguyễn Ánh đã nhiều lần đến để trốn 
tránh quân Tây Sơn?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Trường Sa

 C. Phú Quý D. Hoàng Sa

Câu hỏi 259. Ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Kiên Giang B. Hải Phòng

 C. Nha Trang D. Bình Thuận

Câu hỏi 260. Tháng 2–2008, ABC News đã bình chọn bãi biển nào dưới đây ở 
Việt Nam thuộc nhóm bãi biển sạch và đẹp nhất thế giới?
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Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Nha Trang

 C. Cát Bà D. Quan Lạn

Câu hỏi 261. Đảo nào dưới đây ở nước ta có diện tích tương đương với Xin-ga-po?

Trả lời:

 A. Đảo Phú Quốc B. Đảo Cát Bà

 C. Đảo Lý Sơn D. Đảo Cô Tô

Câu hỏi 262. Vườn quốc gia nào dưới đây không ở trên đảo?

Trả lời:

 A. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau B. Vườn quốc gia Phú Quốc

 C. Vườn quốc gia Cát Bà D. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu hỏi 263. Loài bò biển có ở quần đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Quần đảo Côn Sơn B. Quần đảo An Thới

 C. Quần đảo Trường Sa D. Quần đảo Hoàng Sa

Câu hỏi 264. Tỉnh Kiên Giang có khu kinh tế biển nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Phú Quốc B. Hà Tiên

 C. Rạch Giá D. Hòn Tre

Câu hỏi 265. Thành phố trực thuộc Trung ương nào dưới đây không giáp biển?

Trả lời:

 A. Thành phố Cần Thơ B. Thành phố Hồ Chí Minh

 C. Thành phố Hải Phòng D. Thành phố Đà Nẵng

Câu hỏi 266. Đoàn 759 với nhiệm vụ mở con đường chiến lược trên biển để chi viện 
cho chiến trường miền Nam được thành lập năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1961 B. Năm 1969

 C. Năm 1960 D. Năm 1965
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Câu hỏi 267. Đảo nào dưới đây thuộc quần đảo Hoàng Sa có diện tích khoảng 
1,5 km2? 

Trả lời:

 A. Đảo Linh Côn B. Đảo Cây

 C. Đảo Bắc D. Đảo Trung

Câu hỏi 268. Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

Trả lời:

 A. Vĩnh Long B. Trà Vinh

 C. Bến Tre D. Gia Định

Câu hỏi 269. Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang vào năm nào dưới đây?

Trả lời: 

 A. Năm 1977 B. Năm 1987

 C. Năm 1997 D. Năm 1967

Câu hỏi 270. Phương án nào dưới đây nêu đúng nhất các tỉnh mà Côn Đảo đã từng 
thuộc về?

Trả lời:

 A. Vĩnh Long, Gia Định, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu

 B. Vĩnh Long, Sa Đéc, Gia Định, Bà Rịa - Vũng Tàu

 C. Vĩnh Long, Hà Tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Định

 D. Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu

Câu hỏi 271. Việt Nam đã xây dựng khu bảo vệ đất ngập nước có tầm quan trọng 
quốc tế đầu tiên ở đâu?

Trả lời:

 A. Xuân Thuỷ B. Cát Bà

 C. Phú Quốc D. Cồn Cỏ

Câu hỏi 272. Quần đảo An Thới thuộc tỉnh nào dưới đây của nước ta?

Trả lời:

 A. Kiên Giang B. Cà Mau

 C. Quảng Nam D. Bình Thuận
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Câu hỏi 273. Điểm cao nhất của quần đảo Thổ Chu nằm ở đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hòn Nhạn B. Hòn Khô

 C. Hòn Xanh D. Hòn Cao

Câu hỏi 274. Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có 2 huyện đảo?

Trả lời:

 A. Quảng Ninh B. Bình Thuận

 C. Quảng Trị D. Đà Nẵng

Câu hỏi 275. Huyện đảo Kiên Hải thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Kiên Giang B. Hải Phòng

 C. Quảng Ninh D. Đà Nẵng

Câu hỏi 276. Điểm cao nhất của quần đảo Côn Sơn là đỉnh núi Thánh Giá nằm trên 
đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Côn Sơn B. Hòn Bà

 C. Hòn Tre D. Hòn Cau

Câu hỏi 277. Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ... để hoàn chỉnh câu nói của Bác Hồ: “Là 
chiến sĩ hải quân, các chú phải biết yêu quý... như nhà mình”?

Trả lời:

 A. rừng B. biển

 C. đảo D. nước

Câu hỏi 278. Điền từ còn thiếu vào chỗ... để hoàn chỉnh câu nói của Bác Hồ:“Ngày 
trước ta chỉ đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có... Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta 
phải biết giữ gìn lấy nó”.

Trả lời:

 A. mây B. đảo

 C. nước D. biển
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Câu hỏi 279. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” năm 1998 ở nước ta do 
tổ chức nào dưới đây phát động?

Trả lời:

 A. Hội Đồng Đội Trung ương

 B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 C. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 D. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu hỏi 280. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ 
Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” vào 
thời gian nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Năm 2011 B. Năm 1998

 C. Năm 2015 D. Năm 2018

Câu hỏi 281. Hai câu thơ dưới đây được trích trong bài thơ nào của tác giả Phan 
Chu Trinh?

“Đất nước hãm chìm, dân tộc héo

Làm trai đâu sát thứ Côn Lôn!” 

   Trả lời:

 A. Đập đá ở Côn Lôn

 B. Dã tràng xe cát Biển Đông, nhọc mình mà chẳng nên công cán gì

 C. Hòn Côn Lôn

 D. Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại

Câu hỏi 282. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ khi gặp bộ đội Hải 
quân lần thứ hai: “Hải quân ta phải học tập kinh nghiệm chiến đấu... nhưng không 
được quên những truyền thống đánh giặc xa xưa kia của tổ tiên.”

Trả lời:

 A. mới B. hay

 C. hiện nay D. hiện đại

Câu hỏi 283. Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn thư được viết ngày 11/8/1965 của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuy còn non trẻ, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của 
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Đảng, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, sự cố gắng không ngừng của mình, ...ta đã 
anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, 
đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc”.

Trả lời:

 A. Biên phòng  B. Hải quân

 C. Bộ binh D. Phòng không, không quân  

Câu hỏi 284. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Cảng Hải Phòng  B. Cảng Đà Nẵng

 C. Cảng Nhà Rồng D. Cảng Hòn Gai

Câu hỏi 285. Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ biển, 
đảo của Tổ quốc gắn với thế trận an ninh nhân dân?

Trả lời:

  A. Ngư dân và nhân dân

  B. Cảnh sát biển và cán bộ công chức hải đảo

  C. Người dân ven biển và không quân

  D. Hải quân, không quân, cảnh sát biển và biên phòng 

Câu hỏi 286. Năm 1911, Bác Hồ đã từ Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước bằng loại 
hình giao thông vận tải nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Đường biển B. Đường hàng không

 C. Đường bộ D. Đường sắt

Câu hỏi 287. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Cao uỷ Pháp D’Argenlieu tặng cho  
danh hiệu nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Người thuỷ thủ nhỏ B. Người đội trưởng nhỏ

 C. Người lính nhỏ D. Người thuyền trưởng nhỏ

Câu hỏi 288. Chủ tịch Hồ Chi Minh đã nói: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ 
nhà mà không giữ cửa có được không?” tại Hội nghị cán bộ cải cách miền biển vào 
năm nào?
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Trả lời:

 A. Năm 1972 B. Năm 1966

 C. Năm 1956 D. Năm 1965

Câu hỏi 289. Đảo nào của Việt Nam dưới đây là nơi duy nhất và đầu tiên được Bác Hồ 
đồng ý cho phép dựng tượng đài Hồ Chí Minh khi người còn sống?

Trả lời:

 A. Bạch Long Vĩ B. Cát Bà

 C. Ngọc Vừng D. Cô Tô

Câu hỏi 290. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các 
đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong 
đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ” vào năm nào?

Trả lời:

 A. Năm 1961 B. Năm 1971

 C. Năm 1965 D. Năm 1955

Câu hỏi 291. Bác Hồ đã căn dặn các chiến sĩ Hải quân tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh 
“Là chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết quý đảo như nhà mình” vào thời gian nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Năm 1970 B. Năm 1952

 C. Năm 1972 D. Năm 1962

Câu hỏi 292. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư khen, động viên các chiến sĩ 
bắn rơi máy bay Mỹ trên đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Hòn Mê B. Cồn Cỏ

 C. Lý Sơn D. Phú Quý

Câu hỏi 293. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ Hải quân 
nhân dịp 10 năm thành lập vào thời gian nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Năm 1955 B. Năm 1965

 C. Năm 1960 D. Năm 1970
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Câu hỏi 294. “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ” là câu nói năm 1959 của Bác Hồ 
đã căn dặn ngư dân trên đảo nào khi Bác cùng đánh cá với họ?

Trả lời:

 A. Cô Tô – Cát Bà B. Tuần Châu – Cát Bà

 C. Cồn Cỏ – Tuần Châu D. Cái Bầu – Cô Tô

Câu hỏi 295. “Thủ đô Hà Nội tuy xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan 
tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ” là câu nói 
vào năm 1961 khi Bác Hồ đến thăm đảo nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Cát Bà B. Tuần Châu

 C. Cô Tô D. Cát Hải

Câu hỏi 296. Nơi nào dưới đây là một trong các địa điểm Bác Hồ cùng các đồng 
chí trung ương đi thăm và kiểm tra một số đơn vị trên vùng biển Hạ Long vào ngày 
30–3–1959?

Trả lời:

 A. Đảo Bạch Long Vỹ B. Đảo Cô Tô

 C. Đảo Ngọc Vừng D. Đảo Hòn Rồng

Câu hỏi 297. Các chiến sĩ Đại đội 34 trên đảo Hòn Rồng đã bất ngờ khi nhận được 
món quà nào dưới đây từ Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

 A. Báo B. Đài

 C. Lương khô D. Nước ngọt

Câu hỏi 298. Tại Hội nghị cải cách miền biển ngày 10–4–1956, Bác Hồ nói:

Trả lời:

 A. “Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc”

 B. “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”

 C. “Phải biến Tuần Châu thành ngọc châu”

 D. “Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo”

Câu hỏi 299. Bác đã nói chuyện với công nhân thuỷ thủ tàu HC.15 về vai trò của 
cảng biển. “Muốn xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa phải có công nghiệp hiện đại, 
giao thông vận tải hiện đại, cảng hiện đại” tại cảng biển nào dưới đây?
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Trả lời:

 A. Cảng Hải Phòng B. Cảng Quảng Ninh

 C. Cảng Thái Bình D. Cảng Nghệ An

Câu hỏi 300. Năm 1962, Bác Hồ mời anh hùng vũ trụ Liên Xô thăm vịnh Hạ Long. 
Bác Hồ đã đặt tên một đảo mang tên người anh hùng vũ trụ đó. Cho biết hòn đảo 
đó có tên là gì?

Trả lời:

 A. Ti-tốp B. Ga-ga-rin

 C. Go-ro-bat-co D. Te-res-co-va

Câu hỏi 301. “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, 
bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó” là lời căn dặn của Bác Hồ vào năm 
1961 khi Bác đến thăm

Trả lời:

 A. bộ đội Hải quân.

 B. ngư dân xóm Vĩnh Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

 C. đảo Cô Tô.

 D. vịnh Hạ Long.

Câu hỏi 302. Sáng ngày 1–4–1959, Bác Hồ cùng ngư dân đánh cá trên vùng biển 
Tuần Châu và căn dặn “biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Sau này, ngày 1–4 
được chọn là

Trả lời:

 A. ngày truyền thống nghề cá Việt Nam.

 B. ngày truyền thống nghề tôm Việt Nam.

 C. ngày truyền thống đánh bắt thuỷ sản Việt Nam.

 D. ngày truyền thống nghề cá của đảo Tuần Châu.

Câu hỏi 303. Năm 1962, Bác Hồ đã đến thăm bộ đội Hải quân lần thứ ba tại địa 
điểm nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Căn cứ Vạn Hoa 

 B. Xưởng X46
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 C. Tiểu đoàn Công binh 145

 D. Quân cảng Bãi Cháy (thành phố Hạ Long)

Câu hỏi 304. Câu nói sau được Bác Hồ viết khi nào?

“Tuy còn non trẻ, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự tin yêu, giúp đỡ của 
nhân dân, sự cố gắng không ngừng của mình, hải quân ta đã anh dũng chiến đấu, tích 
cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ 
nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc”.

Trả lời:

 A. Ngày 11– 8–1965 B. Ngày 11– 8–1959

 C. Ngày 11– 8–1960 D. Ngày 11– 8–1963

Câu hỏi 305. Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập Hải quân Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã làm gì?

Trả lời:

 A. Gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ Hải quân

 B. Đến thăm nơi ăn ở của chiến sĩ Hải quân ở căn cứ Vạn Hoa

 C. Họp với Cục Phòng thủ bờ biển

 D. Nói chuyện với chiến sĩ Hải quân ở quân cảng Bãi Cháy

Câu hỏi 306. Bác Hồ đã nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, 
có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” vào thời gian nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Khi thăm bộ đội Hải quân lần thứ hai năm 1961

 B. Khi thăm bộ đội Hải quân lần thứ ba năm 1962

 C. Khi thăm bộ đội Hải quân lần thứ nhất năm 1959

 D. Nhân dịp Hải quân ta vừa tròn mười tuổi năm 1965

Câu hỏi 307. Bác Hồ đã tặng bức ảnh với dòng chữ “Chào thân ái và quyết thắng” 
do chính tay Người viết cho đồng bào và lực lượng vũ trang trên đảo nào?

Trả lời:

 A. Cô Tô B. Cát Bà

 C. Ngọc Vừng D. Quan Lạn
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Câu hỏi 308. Bác Hồ đã căn dặn các chiến sĩ Hải quân tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh:“Là 
chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết quý đảo như nhà mình” vào mốc thời gian nào 
dưới đây?

Trả lời:

 A. Năm 1962 B. Năm 1972

 C. Năm 1952 D. Năm 1956

Câu hỏi 309. Năm 1961, khi đi thăm một đơn vị hải quân Bác Hồ nói: “Hải quân ta 
phải học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không được quên truyền thống 
đánh giặc xa xưa kia của tổ tiên...” trong bối cảnh nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Lúc thuyền đưa Bác vào thăm hang Đầu Gỗ

 B. Lúc thuyền đưa Bác đến thăm đảo Cát Bà

 C. Lúc thuyền đưa Bác đến thăm đảo Tuần Châu

 D. Lúc thuyền đưa Bác đến thăm đảo Cô Tô

Câu hỏi 310. “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” được xác định trong nghị 
quyết nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá X)

 B. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII)

 C. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII)

 D. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII)

Câu hỏi 311. Khi ra thăm chiến sĩ ở đảo Vạn Hoa, Bác Hồ phê bình đồng chí Tư lệnh 
hải quân vì lí do nào dưới đây?

Trả lời:

 A. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu cá

 B. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu muối

 C. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu nước ngọt

 D. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu rau

Câu hỏi 312. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xuống tàu T.524 cùng các chiến sĩ Hải quân 
đi kiểm tra vùng đảo trên vịnh Hạ Long vào thời gian nào dưới đây?
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Trả lời:

 A. Tháng 3–1959 B. Tháng 6–1959

 C. Tháng 9–1959 D. Tháng 12–1959

Câu hỏi 313. Theo quy định của pháp luật Việt Nam về phạm vi lãnh thổ quốc gia, 
bạn hiểu thế nào là “rừng”, “trời”, “biển” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong lời 
căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ 
biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”?

Trả lời:

 A. Phạm vi lãnh thổ của Việt Nam bao gồm: vùng rừng núi, bờ biển, vùng trời

 B. Phạm vi lãnh thổ của Việt Nam được cấu thành bởi 3 bộ phận: đất, biển, trời

 C. Phạm vi lãnh thổ của Việt Nam bao gồm: đất liền, hải đảo, vùng biển, 
vùng trời

 D. Phạm vi lãnh thổ của Việt Nam được cấu thành bởi vùng trời, vùng nước và 
vùng trên không

Câu hỏi 314. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là 

Trả lời:

 A. phải đánh được nhiều cá. B. phải sản xuất được nhiều muối

 C. phải bảo vệ bờ biển D. phải bảo vệ quê hương

Câu hỏi 315. Điền từ còn thiếu trong đoạn văn sau của Hồ Chí Minh: “Đồng bằng 
là nhà, mà biển là.... Giữ nhà mà không giữ... có được không? Kẻ gian tế vào chỗ nào 
trước ? Nó vào ở... trước”.

Trả lời:

 A. cửa B. sân

 C. ngõ D. nước

Câu hỏi 316. Theo Hồ Chí Minh, đồng bào miền biển là người

Trả lời:

 A. phát triển kinh tế biển B. làm giàu cho đất nước

 C. khai thác hải sản D. canh cửa cho Tổ quốc

Câu hỏi 317. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ phải giáo dục cho đồng bào miền biển
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Trả lời:

 A. biết làm được nhiều muối B. biết bảo vệ bờ biển

 C. biết ổn định cuộc sống D. biết đánh bắt cá

Câu hỏi 318. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ phải giáo dục đồng bào miền biển vì 

Trả lời:

 A. bọn địch thường thả bọn mật thám, gián điệp vào tìm chỗ ẩn núp ở miền 
biển để phá phách. Nếu để nó lọt vào, thì người bị thiệt hại trước là đồng bào 
miền biển. Nếu mình không lo bảo vệ miền biển, thì đánh cá, làm muối cũng 
không yên.

 B. bọn địch thường muốn xâm phạm vùng biển. Nếu mình không lo bảo vệ vùng 
biển, thì đánh cá, làm muối cũng không yên.

 C. bọn địch thường thả bọn mật thám, gián điệp vào tìm chỗ ẩn núp ở miền biển 
để phá phách. Nếu mình không lo bảo vệ miền biển, thì đánh cá, làm muối cũng 
không yên.

 D. vùng biển là biên cương đất nước. Nếu mình không lo bảo vệ miền biển, thì 
đánh cá, làm muối cũng không yên.

Câu hỏi 319. Theo Hồ Chí Minh, nước ta có

Trả lời:

 A. “rừng vàng biển bạc”, nhân dân ta anh hùng

 B. “rừng vàng biển bạc”, nhân dân ta dũng cảm

 C. “rừng vàng biển bạc”, nhân dân ta sáng tạo

 D. “rừng vàng biển bạc”, nhân dân ta cần cù

Câu hỏi 320. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Lệnh số 04-LCT thưởng Huân chương 
Chiến công hạng Ba cho các đơn vị, cán bộ và chiến sĩ công an vũ trang đã có thành 
tích tốt chấp hành nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ biên giới, vùng trời và 
vùng biển của Tổ quốc vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 22−2−1964 B. Ngày 22−3−1963

 C. Ngày 22−1−1963 D. Ngày 22−1−1964

Câu hỏi 321. Diễn văn đọc trong ngày kháng chiến toàn quốc, ngày 5−11−1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân Việt Nam không muốn đổ máu, dân Việt Nam yêu 
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chuộng hoà bình. Nhưng nếu cần phải hi sinh mấy triệu chiến sĩ, nếu cần phải kháng 
chiến bao nhiêu năm..., để cho con cháu Việt Nam khỏi kiếp nô lệ, thì chúng ta vẫn 
kiên quyết hi sinh và kháng chiến”. Cụm từ còn thiếu (...) trong đoạn văn là: 

Trả lời:

 A. để giữ gìn quyền độc lập của Việt Nam

 B. để bảo vệ Tổ quốc

 C. để giữ gìn đất nước

 D. để bảo vệ quê hương

Câu hỏi 322. Trong Bài nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô, ngày 9−5−1961, 
Hồ Chí Minh khẳng định: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các..., nhưng Đảng và 
Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các... và mong đồng bào đoàn kết 
cố gắng và tiến bộ”. Cụm từ còn thiếu (...) trong đoạn văn là 

Trả lời:

 A. tỉnh B. huyện

 C. đảo D. xã

Câu hỏi 323. Trong Bài nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô, ngày 9−5−1961, Hồ Chí Minh 
căn dặn: “Cán bộ tỉnh Hải Ninh cần phải hướng dẫn..., để đồng bào các đảo góp 
phần vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Cụm từ còn thiếu trong (...) là

Trả lời:

 A. và giúp đỡ đồng bào các đảo B. đồng bào

 C. đồng bào các đảo D. nhân dân 

Câu hỏi 324. Khẳng định lập trường của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 
Hồ Chí Minh nêu rõ: “Kiên quyết bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, 
không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Khẳng định 
trên được nói vào thời gian nào? Tại cuộc họp gì?

Trả lời:

 A. Ngày 15–4−1965, Phát biểu tại kì họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, khoá III.

 B. Ngày 15–5−1965, Phát biểu tại kì họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, khoá III.
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 C. Ngày 10−4−1965, Phát biểu tại kì họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà, khoá III.

 D. Ngày 10–4−1966, Phát biểu tại kì họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, khoá III.

Câu hỏi 325. Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ Hải quân nhân dịp lực 
lượng Hải quân tròn 10 tuổi. Bức thư đó gửi vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Ngày 11−8−1965 B.  Ngày 11−8−1964

 C. Ngày 11−9−1965 D. Ngày 11−8−1966

Câu hỏi 326. Trả lời phỏng vấn của đồng chí Phran Phabe, phóng viên báo 
Nước Đức mới, ngày 2−9−1965, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân Việt Nam rất 
yêu chuộng hoà bình, nhưng hoà bình không thể tách rời.... Nhân dân Việt Nam biết 
rằng muốn có hoà bình thật sự thì phải có độc lập thật sự; và đấu tranh cho... tức là 
đấu tranh bảo vệ hoà bình”. Cụm từ còn thiếu trong (...) là

Trả lời:

 A. toàn vẹn non song B. thống nhất đất nước

 C. toàn vẹn lãnh thổ D. độc lập dân tộc

Câu hỏi 327. Trả lời phỏng vấn của đồng chí Phran Phabe, phóng viên báo 
Nước Đức mới, ngày 2–9−1965, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân Việt Nam 
quyết không dung thứ cho bọn xâm lược phá hoại hoà bình, giày xéo lên... của mình”. 
Cụm từ còn thiếu trong (...) là 

Trả lời:

 A. độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

 B. chủ quyền

 C. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

 D. đất nước

Câu hỏi 328. Trong Thư khen bộ đội đảo Cồn Cỏ, ngày 5 tháng 6 năm 1968, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định: “Cồn Cỏ xứng đáng là đảo nhỏ anh hùng” và căn dặn: 
“Phải tăng cường đoàn kết, (...), không ngừng tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiên 
quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa”. 
Cụm từ còn thiếu trong (...) là 
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Trả lời:

 A. luôn cố gắng xây dựng đảo B. xây dựng đảo vững mạnh

 C. luôn luôn nâng cao cảnh giác D. phát triển kinh tế

Câu hỏi 329. Trong Thư gửi cán bộ và chiến sĩ hải quân, ngày 11−8−1965, Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Hải quân ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay 
và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, ... Các chú đã nêu 
cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta”. Cụm từ còn thiếu trong (...) là 

Trả lời: 

 A. bảo vệ Tổ quốc.

 B. bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc.

 C. bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

 D. bảo vệ  vùng biển của Tổ quốc.

Câu hỏi 330. Trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc, năm 1946, Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn 
hoà bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ 
những quyền thiêng liêng nhất:...”.  Cụm từ còn thiếu trong (...) là

Trả lời:

 A. Toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước

 B. Toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc

 C. Độc lập cho đất nước

 D. Thống nhất cho Tổ quốc

Câu hỏi 331. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II (15−7−1954), 
Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mục đích bất di bất dịch của ngoại giao nước ta là vẫn 
là hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của ta thì phải (...), nhưng sách 
lược của ta thì phải (...)”. Chữ còn thiếu trong (... ) là: 

Trả lời:

 A. cố định.... linh hoạt B. kiên định.... linh hoạt

 C. vững chắc.... hợp lí D. vững chắc.... linh hoạt

Câu hỏi 332. Để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh cần

Trả lời: 

 A. tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính

 B. phải dựa vào đường lối chung của quốc tế
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 C. phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước

 D. phải dựa vào sức mạnh thời đại

Câu hỏi 333. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động cuộc vận động 
“Nghĩa tình biên giới, hải đảo” vào thời gian nào?

Trả lời:

 A. Năm 1999 B. Năm 1989

 C. Năm 1998 D. Năm 1997

Câu hỏi 334. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và báo nào dưới 
đây đã cùng phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” vào năm 2011?

Trả lời:

 A. Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

 B. Báo Tiền phong

 C. Báo Nhân dân

 D. Báo Hoa học trò
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“Tuyệt đối bí mật”                                                                               Nhân dịp mừng 75 tuổi.

Người làm thơ rất nổi tiếng, ở Trung Quốc đời nhà Đường là cụ Đỗ Phủ có câu thơ 
rằng “nhân sinh thất thập cổ lai hi”. Nghĩa là: Người thọ 70, xưa nay hiếm.

Năm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khoẻ. Tuy vậy, 
tôi cũng đã là lớp người “xưa nay hiếm”.

Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm mấy 
tháng nữa?

Vì vậy, tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ 
Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng 
chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột.

Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã 
đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí 
từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình.

PHẦN BỐN MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN
TỚI NỘI DUNG TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
DI CHÚC NĂM 1965

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của 
Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần 
đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân.

Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không 
ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng 
cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” 
vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và 
rất cần thiết.

Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, 
bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, 
nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải 
hi sinh nhiều của nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến 
thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế 
quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng 
bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước 
nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần 
xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Về phong trào cộng sản thế giới – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng 
tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì 
tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại 
khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, có lí có tình.
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Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

* 
*      *

Về việc riêng – Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ 
và tiền bạc của nhân dân.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách “hoả 
táng” dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, 
lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn.

Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều 
đồi tốt. Trên mộ, nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để 
những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỉ niệm. 
Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh 
và lợi cho nông nghiệp.

Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho 
đồng bào miền Nam.

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể 
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn, và các cháu thanh niên, 
nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 
dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965

																											HỒ	CHÍ	MINH
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(Tuyệt đối bí mật)

 
Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người “trung thọ”. Tinh thần vẫn sáng suốt 
tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Người ta đến khi tuổi tác càng cao thì 
sức khoẻ càng thấp. Đó là điều bình thường.

Nhưng không ai đoán biết được tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng 
mấy tháng, mấy năm nữa?

Vì vậy tôi viết sẵn và để lại mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin 
và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi 
cảm thấy đột ngột.

Về việc riêng

Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc 
rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ 
và tiền bạc của nhân dân.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hoả táng”. Tôi mong rằng cách “hoả táng” 
sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại 
không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn.

Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho 
miền Trung. Một hộp cho miền Nam.

Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên 
có bia đá tượng đồng, mà nên xây một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát 
mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

TOÀN VĂN DI CHÚC BÁC SỬA CHỮA 
NĂM 1968

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài 
cây làm kỉ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho 
nông nghiệp. Việc săn sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão.

Tháng 5 – 1968, khi xem lại thư này tôi thấy cần phải viết thêm mấy điểm không đi 
sâu vào chi tiết.

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công 
việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết 
thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. 
Đó là một công việc cực kì to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch 
sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Theo ý tôi, việc 
cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, 
mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn 
ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy 
chúng ta cũng nhất định thắng lợi.

Đầu tiên là công việc đối với con người.

Đối với những người đã dũng cảm hi sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, 
binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong..,), Đảng, Chính phủ và đồng bào 
phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những 
những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”.

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và 
bia kỉ niệm ghi sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu 
nước cho nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng 
thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp 
tác nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ 
bị đói rét.

Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung 
phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và Chính phủ 
cần chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào 
tạo thành những cán bộ và công nhân có kĩ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách 
mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng 
trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết 
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thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi 
công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là 
một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ.

Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn 
lậu,... thì Nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để cải tạo họ, 
giúp họ trở nên những người lao động lương thiện.

Trong bao năm kháng chiến chống Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, 
nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ 
ta, ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã 
hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp 
tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, 
đẩy mạnh sản xuất.

Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn 
trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ 
sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như 
phát triển các trường nửa ngày học tập, nửa ngày lao động. Củng cố quốc phòng. 
Chuẩn bị mọi việc để thống nhất Tổ quốc...

Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là 
một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kĩ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới 
mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động 
viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
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Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều 
hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng 
bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi 
đồng yêu quý của chúng ta.

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong 
phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp 
đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

* 
*      *

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu 
rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hi”, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm”.

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu óc vẫn 
rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 
xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân được bao lâu nữa?

Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các 
vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn 
khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, 
Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác.

 DI CHÚC NĂM 1969

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí 
từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của 
Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần 
đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân.

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung 
phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo 
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã 
hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu 
đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều 
năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, 
nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải 
hi sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến 
thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế 
quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng 
bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước 
nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần 
xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
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VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI – là một người suốt đời phục vụ cách 
mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc 
tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng 
anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại 
khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, có lí có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

* 
*      *

VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách 
mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải 
hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ 
và tiền bạc của nhân dân.

* 
*      *

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể 
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, 
nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, 
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 
và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969

																											HỒ	CHÍ	MINH
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CHỈ THỊ
VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân 
dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Trong hơn 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23–CT/TW, ngày 27–3–2003 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, toàn Đảng, toàn dân ta đã tổ chức đợt học tập 
tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của 
Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập đã thu 
được nhiều kết quả tốt.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 
Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận 
động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng 
về vấn đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp 
bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua đợt làm điểm ở một số cơ quan Trung ương 
và địa phương, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 
Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân từ ngày kỉ niệm 77 năm thành lập Đảng 
(03–02–2007) tới hết nhiệm kì Đại hội X của Đảng.

CHỈ THỊ SỐ: 06–CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

BỘ CHÍNH TRỊ

Số: 06–CT/TW
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1. Mục đích

Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị 
to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

2. Yêu cầu
– Tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu 
rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô 
trương, hình thức.

– Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển 
khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước.

– Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát của tổ chức đảng và nhân dân.

3. Nội dung cuộc vận động

– Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm 
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc và tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

– Mỗi người tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân; tổ chức để quần chúng ở nơi 
công tác và nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên.

– Các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, 
công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị; xây 
dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lí các sai phạm được phát hiện theo 
đúng kỉ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc 
vận động.
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4. Tổ chức thực hiện

– Phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
trong toàn Đảng, toàn dân, bắt đầu từ ngày 03–02–2007 và tổng kết vào ngày 
03–02–2011, có sơ kết hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19–5).

– Ở cấp Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo Trung ương thống 
nhất sự chỉ đạo cuộc vận động trong toàn Đảng, toàn dân. Các bộ, ban, ngành, các 
đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ 
đạo do đồng chí Bí thư cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng làm Trưởng ban, thống 
nhất chỉ đạo cuộc vận động trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị.

– Giao Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, 
phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai cuộc vận động, biên soạn 
tài liệu, chuẩn bị đội ngũ giảng viên phục vụ cuộc vận động, giúp Ban Chỉ đạo theo 
dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, định kì báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ

TỔNG BÍ THƯ

	NÔNG	ĐỨC	MẠNH
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CHỈ THỊ
VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị 
(Khoá X) đã ban hành Chỉ thị 06–CT/TW, ngày 07–11–2006 về “Tổ chức cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hơn 4 năm qua, với 
sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích 
cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, 
góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng 
những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng, các ngành, các cấp nắm vững, quán triệt và thực hiện tốt một số vấn đề 
sau đây:

1. Mục đích

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc 
vận động trong thời gian qua, tiếp tục 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 và phong 
cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu 
dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các 
tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI 
của Đảng.

CHỈ THỊ SỐ: 03–CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2011

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Số: 03–CT/TW



246

2. Yêu cầu

– Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công 
việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng 
viên và nhân dân.

– Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận 
động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy 
mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn 
vị. Kết hợp giữa xây và chống.

– Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu 
của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; đồng thời, thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức đảng, pháp luật 
của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

3. Các nội dung chủ yếu cần thực hiện

– Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả 
việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công 
việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt 
nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể.

– Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng 
và tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

– Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, 
người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát 
của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, 
đảng viên.

– Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt 
thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực 
hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu 
dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, 
bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

– Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh 
để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, 
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bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
các cấp.

– Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo 
thực hiện hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương 
đạo đức Bác Hồ.

– Định kì tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các 
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê 
bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi 
với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí.

– Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các 
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều 
hình thức phong phú và sinh động.

4. Tổ chức thực hiện

– Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy đảng các cấp, 
trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo. Không thành lập 
ban chỉ đạo các cấp.

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

– Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, đảng 
đoàn lãnh đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

– Giao Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan thường trực, có bộ phận giúp việc với 
một số cán bộ chuyên trách, giúp Ban Bí thư trong việc tổ chức, chỉ đạo học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn 
vị, thành lập bộ phận giúp việc tinh gọn, nòng cốt là một số cán bộ của Ban Tuyên 
giáo để giúp Ban Tuyên giáo tham mưu, giúp Thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện 
chủ trương này.

– Căn cứ Chỉ thị này, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan 
xây dựng chương trình, nội dung học tập; cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức cách 
mạng và hướng dẫn thực hiện; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, 
vào chương trình giảng dạy của các nhà trường; nội dung, phương thức kiểm tra, 
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đánh giá kết quả; kế hoạch sơ kết, tổng kết; quy chế phối hợp chỉ đạo, quy định về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo.... trình Ban Bí thư ban hành. Đồng thời, 
chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên tuyên 
truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến, 
người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ

TỔNG BÍ THƯ

	NGUYỄN	PHÚ	TRỌNG
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CHỈ THỊ
VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục 
đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết 
quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm 
thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa 
phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy 
những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 
03–CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội 
dung sau:

1. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, 
thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
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, hội viên.

CHỈ THỊ SỐ: 05–CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Số: 05–CT/TW
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Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, 
ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những 
nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm 
cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần 
vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và 
có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 
Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân 
dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; 
về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng,... Đó là 
các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên 
định lí tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; 
hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu 
với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, 
liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ 
nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt 
lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, 
độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kì diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: 
phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lí luận với thực tiễn; phong 
cách làm việc dân chủ, khoa học, kĩ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng 
xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì 
dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần 
chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...



251

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 
chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị 
quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với 
việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá 
và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 
trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng 
hằng năm.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, 
dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo 
bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những 
điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết 
hợp giữa “xây” với “chống”.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của 
người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kì. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với 
phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá 
việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

5. Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, 
trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với 
từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với 
học sinh đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đối với học sinh đại học chuyên ngành lí luận chính trị, học viên trường chính trị, 
đoàn thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học 
tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
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6. Về tổ chức thực hiện

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các 
cấp, trực tiếp là Ban Thường vụ cấp uỷ, đồng chí Bí thư cấp uỷ chỉ đạo.

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban Cán sự đảng, đảng 
đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc 
thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa 
phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo cấp 
uỷ và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp uỷ và lãnh đạo 
các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu 
sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
đồng thời, xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kì, 
sinh hoạt chuyên đề của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; 
định hướng nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết 
hằng năm và toàn quá trình Ban Bí thư ban hành; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 
chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người 
tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách 
làm hình thức, kém hiệu quả.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ

TỔNG BÍ THƯ

	NGUYỄN	PHÚ	TRỌNG
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 LUẬT 
BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Biển Việt Nam.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đường cơ sở, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng 
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa 
và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của 
Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lí và 
bảo vệ biển, đảo.

Điều 2. Áp dụng pháp luật

1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật 
khác về chủ quyền, chế độ pháp lí của vùng biển Việt Nam thì áp dụng quy định của 
Luật này.

2. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì áp dụng quy định của 
điều ước quốc tế đó.   

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

QUỐC HỘI

Luật số: 18/2012/QH13

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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1. Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán 
quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về 
biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù 
hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

2. Vùng biển quốc tế là tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 
và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

3. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm 
tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

4. Tàu quân sự là tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang của một quốc gia và mang dấu 
hiệu bên ngoài thể hiện rõ quốc tịch của quốc gia đó, do một sĩ quan hải quân phục 
vụ quốc gia đó chỉ huy, người chỉ huy này có tên trong danh sách sĩ quan hay trong 
một tài liệu tương đương; được điều hành bởi thuỷ thủ đoàn hoạt động theo các 
điều lệnh kỉ luật quân sự.

5. Tàu thuyền công vụ là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện các công vụ của Nhà 
nước không vì mục đích thương mại.

6. Tài nguyên bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước, 
đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

7. Đường đẳng sâu là đường nối liền các điểm có cùng độ sâu ở biển.

Điều 4. Nguyên tắc quản lí và bảo vệ biển

1. Quản lí và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật 
Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo, bảo 
vệ tài nguyên và môi trường biển.

3. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác 
bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 
năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.

Điều 5. Chính sách quản lí và bảo vệ biển

1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ chủ 
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quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần 
đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế biển.

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lí, sử dụng, khai thác, 
bảo vệ các vùng biển, đảo và quần đảo một cách bền vững phục vụ mục tiêu xây 
dựng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và áp dụng thành 
tựu khoa học kĩ thuật, công nghệ vào việc sử dụng, khai thác, phát triển kinh tế biển, 
bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển bền vững các vùng biển phù hợp với 
điều kiện của từng vùng biển và bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; tăng cường 
thông tin, phổ biến về tiềm năng, chính sách, pháp luật về biển.

4. Khuyến khích và bảo vệ hoạt động thuỷ sản của ngư dân trên các vùng biển, bảo 
hộ hoạt động của tổ chức, công dân Việt Nam ngoài các vùng biển Việt Nam phù 
hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên, pháp luật quốc tế, pháp luật của quốc gia ven biển có liên quan.

5. Đầu tư bảo đảm hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên 
biển, nâng cấp cơ sở hậu cần phục vụ cho các hoạt động trên biển, đảo và quần đảo, 
phát triển nguồn nhân lực biển.

6. Thực hiện các chính sách ưu tiên đối với nhân dân sinh sống trên các đảo và quần 
đảo; chế độ ưu đãi đối với các lực lượng tham gia quản lí và bảo vệ các vùng biển, 
đảo và quần đảo.

Điều 6. Hợp tác quốc tế về biển

1. Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển với các nước, các tổ chức quốc tế và 
khu vực trên cơ sở pháp luật quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ, bình đẳng, các bên cùng có lợi.

2. Nội dung hợp tác quốc tế về biển bao gồm:

a) Điều tra, nghiên cứu biển, đại dương; ứng dụng khoa học, kĩ thuật và công nghệ;

b) Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và cảnh báo thiên tai;

c) Bảo vệ đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái biển;

d) Phòng chống ô nhiễm môi trường biển, xử lí chất thải từ hoạt động kinh tế biển, 
ứng phó sự cố tràn dầu;
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đ) Tìm kiếm, cứu nạn trên biển;

e) Phòng, chống tội phạm trên biển;

g) Khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển du lịch biển.

Điều 7. Quản lí nhà nước về biển

1. Chính phủ thống nhất quản lí nhà nước về biển trong phạm vi cả nước.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc 
trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lí nhà nước 
về biển.

* 
*      *

CHƯƠNG II

VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Điều 8. Xác định đường cơ sở

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã 
được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu 
vực chưa có đường cơ sở sau khi được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 9. Nội thuỷ

Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận 
lãnh thổ của Việt Nam.

Điều 10. Chế độ pháp lí của nội thuỷ

Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thuỷ như 
trên lãnh thổ đất liền.

Điều 11. Lãnh hải

Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển.

Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
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Điều 12. Chế độ pháp lí của lãnh hải

1. Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, 
đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của Liên hợp 
quốc về Luật Biển năm 1982.

2. Tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại trong 
lãnh hải Việt Nam. Đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua không 
gây hại trong lãnh hải Việt Nam, thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam.

3. Việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài phải được thực hiện trên cơ 
sở tôn trọng hoà bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Các phương tiện bay nước ngoài không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Việt Nam, 
trừ trường hợp được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam hoặc thực hiện theo điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5. Nhà nước có chủ quyền đối với mọi loại hiện vật khảo cổ, lịch sử trong lãnh hải 
Việt Nam.

Điều 13. Vùng tiếp giáp lãnh hải

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có 
chiều rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

Điều 14. Chế độ pháp lí của vùng tiếp giáp lãnh hải

1. Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các quyền khác 
quy định tại Điều 16 của Luật này đối với vùng tiếp giáp lãnh hải.

2. Nhà nước thực hiện kiểm soát trong vùng tiếp giáp lãnh hải nhằm ngăn ngừa và xử 
lí hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh xảy ra trên lãnh 
thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam.

Điều 15. Vùng đặc quyền kinh tế

Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp 
với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.

Điều 16. Chế độ pháp lí của vùng đặc quyền kinh tế

1. Trong vùng đặc quyền kinh tế, Nhà nước thực hiện:
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a) Quyền chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, quản lí và bảo tồn tài nguyên thuộc 
vùng nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển; về các hoạt động 
khác nhằm thăm dò, khai thác vùng này vì mục đích kinh tế;

b) Quyền tài phán quốc gia về lắp đặt và sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị và công trình 
trên biển; nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển;

c) Các quyền và nghĩa vụ khác phù hợp với pháp luật quốc tế.

2. Nhà nước tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không; quyền đặt dây cáp, ống 
dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển hợp pháp của các quốc gia khác trong vùng 
đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến 
quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.

Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, 
nghiên cứu khoa học, lắp đặt các thiết bị và công trình trong vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam trên cơ sở các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên, hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hoặc được phép của Chính phủ Việt Nam.

4. Các quyền có liên quan đến đáy biển và lòng đất dưới đáy biển được thực hiện 
theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật này.

Điều 17. Thềm lục địa

Thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh 
hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và 
quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa.

Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này cách đường cơ sở chưa đủ 200 hải lí 
thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài đến 200 hải lí tính từ đường cơ sở.

Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này vượt quá 200 hải lí tính từ đường cơ 
sở thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài không quá 350 hải lí tính từ đường cơ sở hoặc 
không quá 100 hải lí tính từ đường đẳng sâu 2.500 mét (m). 

Điều 18. Chế độ pháp lí của thềm lục địa

1. Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa về thăm dò, khai thác 
tài nguyên.
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2. Quyền chủ quyền quy định tại khoản 1 Điều này có tính chất đặc quyền, không ai 
có quyền tiến hành hoạt động thăm dò thềm lục địa hoặc khai thác tài nguyên của 
thềm lục địa nếu không có sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam.

3. Nhà nước có quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển, cho phép và quy định việc 
khoan nhằm bất kì mục đích nào ở thềm lục địa.

4. Nhà nước tôn trọng quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển 
hợp pháp khác của các quốc gia khác ở thềm lục địa Việt Nam theo quy định của 
Luật này và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên, không làm phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và 
lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.

Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, 
nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết bị và công trình ở thềm lục địa của Việt Nam trên 
cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, 
hợp đồng ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được phép của Chính 
phủ Việt Nam.

Điều 19. Đảo, quần đảo

1. Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thuỷ triều lên vùng đất này vẫn 
ở trên mặt nước.

Quần đảo là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp 
liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ với nhau.

2. Đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của 
lãnh thổ Việt Nam.

Điều 20. Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa của đảo, quần đảo         

1. Đảo thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì có 
nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

2. Đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế 
riêng thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

3. Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
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địa của các đảo, quần đảo được xác định theo quy định tại các điều 9, 11, 13, 15 và 
17 của Luật này và được thể hiện bằng hải đồ, bản kê toạ độ địa lí do Chính phủ 
công bố.

Điều 21. Chế độ pháp lí của đảo, quần đảo

1. Nhà nước thực hiện chủ quyền trên đảo, quần đảo của Việt Nam.

2. Chế độ pháp lí đối với vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo được thực hiện theo quy định 
tại các điều 10, 12, 14, 16 và 18 của Luật này.

* 
*      *

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Điều 22. Quy định chung

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia 
của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có 
liên quan.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức, 
cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật 
Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

Điều 23. Đi qua không gây hại trong lãnh hải

1. Đi qua lãnh hải là việc tàu thuyền nước ngoài đi trong lãnh hải Việt Nam nhằm 
một trong các mục đích sau:

a) Đi ngang qua nhưng không đi vào nội thuỷ Việt Nam, không neo đậu lại trong 
một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thuỷ Việt Nam;

b) Đi vào hoặc rời khỏi nội thuỷ Việt Nam hay đậu lại hoặc rời khỏi một công trình 
cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thuỷ Việt Nam.

2. Việc đi qua lãnh hải phải liên tục và nhanh chóng, trừ trường hợp gặp sự cố hàng 
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hải, sự cố bất khả kháng, gặp nạn hoặc vì mục đích phải cứu giúp người, tàu thuyền 
hay tàu bay đang gặp nạn.

3. Việc đi qua không gây hại trong lãnh hải không được làm phương hại đến hoà 
bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn trên biển. Việc đi qua của 
tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải Việt Nam bị coi là gây phương hại đến hoà 
bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn xã hội nếu tàu thuyền đó 
tiến hành bất kì một hành vi nào sau đây:

a) Đe doạ hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam;

b) Đe doạ hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
của quốc gia khác; thực hiện các hành vi trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc;

c) Luyện tập hay diễn tập với bất kì kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kì hình thức nào;

d) Thu thập thông tin gây thiệt hại cho quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

đ) Tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

e) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện bay lên tàu thuyền;

g) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện quân sự lên tàu thuyền;

h) Bốc, dỡ hàng hoá, tiền bạc hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định 
của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh;

i) Cố ý gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển;

k) Đánh bắt hải sản trái phép;

l) Nghiên cứu, điều tra, thăm dò trái phép;

m) Làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc hoặc của thiết bị 
hay công trình khác của Việt Nam;

n) Tiến hành hoạt động khác không trực tiếp liên quan đến việc đi qua.

Điều 24. Nghĩa vụ khi thực hiện quyền đi qua không gây hại

1. Khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung 
sau đây:
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a) An toàn hàng hải và điều phối giao thông đường biển, tuyến hàng hải và phân 
luồng giao thông;

b) Bảo vệ thiết bị và hệ thống bảo đảm hàng hải, thiết bị hay công trình khác;

c) Bảo vệ đường dây cáp và ống dẫn;

d) Bảo tồn tài nguyên sinh vật biển;

đ) Hoạt động đánh bắt, khai thác và nuôi trồng hải sản;

e) Gìn giữ môi trường biển, ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển;

g) Nghiên cứu khoa học biển và đo đạc thuỷ văn;

h) Hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh.

2. Thuyền trưởng tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc chuyên 
chở chất phóng xạ, chất độc hại hoặc nguy hiểm, khi đi trong lãnh hải Việt Nam có 
nghĩa vụ sau đây:

a) Mang đầy đủ tài liệu kĩ thuật liên quan tới tàu thuyền và hàng hoá trên tàu thuyền, 
tài liệu về bảo hiểm dân sự bắt buộc;

b) Sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam mọi 
tài liệu liên quan đến thông số kĩ thuật của tàu thuyền cũng như của hàng hoá trên 
tàu thuyền;

c) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đúng theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên áp dụng đối với các loại tàu thuyền này;

d) Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc áp dụng 
biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kể cả cấm không được đi qua lãnh hải Việt Nam 
hoặc buộc phải rời ngay khỏi lãnh hải Việt Nam trong trường hợp có dấu hiệu hoặc 
bằng chứng rõ ràng về khả năng gây rò rỉ hoặc làm ô nhiễm môi trường.

Điều 25. Tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải phục vụ cho 
việc đi qua không gây hại

1. Chính phủ quy định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông 
trong lãnh hải phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

2. Tàu thuyền nước ngoài chở dầu hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc chuyên 
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chở chất phóng xạ, chất độc hại hay nguy hiểm khi đi qua không gây hại trong lãnh 
hải Việt Nam có thể bị buộc phải đi theo tuyến hàng hải quy định cụ thể cho từng 
trường hợp.

Điều 26. Vùng cấm và khu vực hạn chế hoạt động trong lãnh hải

1. Để bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia hoặc an toàn hàng 
hải, bảo vệ tài nguyên, sinh thái biển, chống ô nhiễm, khắc phục sự cố, thảm hoạ môi 
trường biển, phòng chống lây lan dịch bệnh, Chính phủ thiết lập vùng cấm tạm thời 
hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam.

2. Việc thiết lập vùng cấm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam 
theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thông báo rộng rãi trong nước và quốc 
tế trong “Thông báo hàng hải”, theo tập quán hàng hải quốc tế, chậm nhất là 15 ngày 
trước khi áp dụng hoặc thông báo ngay sau khi áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 27. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài đến Việt Nam

1. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài chỉ được đi vào nội thuỷ, neo 
đậu tại một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc công trình 
cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thuỷ Việt Nam theo lời mời 
của Chính phủ Việt Nam hoặc theo thoả thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam với quốc gia mà tàu mang cờ.

2. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi ở trong nội thuỷ, cảng, bến hay 
nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc các công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam 
ở bên ngoài nội thuỷ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác 
của pháp luật có liên quan và phải hoạt động phù hợp với lời mời của Chính phủ 
Việt Nam hoặc thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 28. Trách nhiệm của tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài 
trong vùng biển Việt Nam

Tàu quân sự của nước ngoài khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi 
vi phạm pháp luật Việt Nam thì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam 
có quyền yêu cầu tàu thuyền đó chấm dứt ngay hành vi vi phạm, rời khỏi lãnh hải Việt Nam 
ngay lập tức nếu đang ở trong lãnh hải Việt Nam. Tàu thuyền vi phạm phải tuân thủ 
các yêu cầu, mệnh lệnh của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam.

Trường hợp tàu quân sự, tàu thuyền công vụ của nước ngoài hoạt động trong vùng 
biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế có 
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liên quan thì quốc gia mà tàu mang cờ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do tàu 
thuyền đó gây ra cho Việt Nam.

Điều 29. Hoạt động của tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác của nước 
ngoài trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam

Trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam, tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác của 
nước ngoài phải hoạt động ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo cờ quốc tịch, 
trừ trường hợp được phép của Chính phủ Việt Nam hoặc theo thoả thuận giữa 
Chính phủ Việt Nam và chính phủ của quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ.

Điều 30. Quyền tài phán hình sự đối với tàu thuyền nước ngoài

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển 
có quyền tiến hành các biện pháp để bắt người, điều tra đối với tội phạm xảy ra trên tàu 
thuyền nước ngoài sau khi rời khỏi nội thuỷ và đang đi trong lãnh hải Việt Nam.

2. Đối với tội phạm xảy ra trên tàu thuyền nước ngoài đang đi trong lãnh hải Việt Nam 
nhưng không phải ngay sau khi rời khỏi nội thuỷ Việt Nam, lực lượng tuần tra, kiểm soát 
trên biển có quyền tiến hành bắt người, điều tra trong các trường hợp sau đây:

a) Hậu quả của việc phạm tội ảnh hưởng đến Việt Nam;

b) Việc phạm tội có tính chất phá hoại hoà bình của Việt Nam hay trật tự trong lãnh 
hải Việt Nam;

c) Thuyền trưởng hay một viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự của quốc 
gia mà tàu thuyền mang cờ yêu cầu sự giúp đỡ của các cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam;

d) Để ngăn chặn hành vi mua bán người, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 
chất ma tuý.

3. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển không được tiến hành bất kì biện pháp 
nào trên tàu thuyền nước ngoài đang đi trong lãnh hải Việt Nam để bắt giữ người 
hay điều tra việc phạm tội đã xảy ra trước khi tàu thuyền đó đi vào lãnh hải Việt Nam 
nếu như tàu thuyền đó xuất phát từ một cảng nước ngoài và chỉ đi trong lãnh hải mà 
không đi vào nội thuỷ Việt Nam, trừ trường hợp cần ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm 
môi trường biển hoặc để thực hiện quyền tài phán quốc gia quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 16 của Luật này.
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4. Việc thực hiện biện pháp tố tụng hình sự phải phù hợp với quy định của pháp 
luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

Điều 31. Quyền tài phán dân sự đối với tàu thuyền nước ngoài

1. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển không được buộc tàu thuyền nước ngoài 
đang đi trong lãnh hải phải dừng lại hoặc thay đổi hành trình chỉ vì mục đích thực 
hiện quyền tài phán dân sự đối với cá nhân đang ở trên tàu thuyền đó.

2. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển không được tiến hành các biện pháp bắt 
giữ hay xử lí về mặt dân sự đối với tàu thuyền nước ngoài đang đi trong vùng biển 
Việt Nam, trừ nội thuỷ, trừ trường hợp việc thi hành các biện pháp này liên quan đến 
nghĩa vụ đã cam kết hay trách nhiệm dân sự mà tàu thuyền phải đảm nhận trong khi 
đi qua hoặc để được đi qua vùng biển Việt Nam.

3. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển có thể áp dụng các biện pháp bắt giữ 
hay xử lí tàu thuyền nước ngoài nhằm mục đích thực hiện quyền tài phán dân sự 
nếu tàu thuyền đó đang đậu trong lãnh hải hoặc đi qua lãnh hải sau khi rời khỏi 
nội thuỷ Việt Nam.

Điều 32. Thông tin liên lạc trong cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam

Tổ chức, cá nhân và tàu thuyền khi ở trong các cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội 
thuỷ hay trong công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội 
thuỷ Việt Nam chỉ được tiến hành thông tin liên lạc theo đúng các quy định của 
pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan.

Điều 33. Tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ

1. Trường hợp người, tàu thuyền hoặc phương tiện bay gặp nạn hoặc nguy hiểm trên 
biển cần sự cứu giúp thì phải phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và khi điều kiện 
cho phép phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải hay trung tâm phối hợp tìm 
kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam hay nhà chức trách địa phương nơi gần nhất biết 
để được giúp đỡ, hướng dẫn cần thiết.

2. Khi nhận biết tình trạng người, tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hiểm hay nhận 
được tín hiệu cấp cứu của người, tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hiểm cần được cứu 
giúp, mọi cá nhân, tàu thuyền khác phải bằng mọi cách tiến hành cứu giúp người, 
tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hiểm nếu điều kiện thực tế cho phép và không gây 
nguy hiểm đến tàu thuyền, những người đang ở trên tàu thuyền của mình và kịp thời 
thông báo cho cá nhân, tổ chức liên quan biết.
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3. Nhà nước bảo đảm sự giúp đỡ cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
pháp luật quốc tế có liên quan và trên tinh thần nhân đạo để người và tàu thuyền gặp 
nạn hoặc nguy hiểm trên biển có thể nhanh chóng được tìm kiếm, cứu nạn, khắc 
phục hậu quả.

4. Trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam, Nhà nước có đặc quyền trong việc thực hiện 
các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người và tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy 
hiểm cần sự cứu giúp.

5. Lực lượng có thẩm quyền có quyền huy động cá nhân, tàu thuyền đang hoạt động 
trong vùng biển Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu nạn nếu điều kiện thực tế cho 
phép và không gây nguy hiểm cho cá nhân, tàu thuyền đó.

Việc huy động và yêu cầu quy định tại khoản này chỉ được thực hiện trong trường 
hợp khẩn cấp và chỉ trong thời gian cần thiết để thực hiện công tác tìm kiếm, 
cứu nạn.

6. Việc cứu hộ hàng hải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cứu hộ hàng hải theo 
thoả thuận giữa chủ tàu thuyền hoặc thuyền trưởng tàu thuyền tham gia cứu hộ với 
chủ tàu thuyền hoặc thuyền trưởng của tàu thuyền gặp nạn, phù hợp với các quy 
định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan.

7. Tàu thuyền nước ngoài vào vùng biển Việt Nam thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn, 
khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 34. Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển

1. Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển bao gồm:

a) Các giàn khoan trên biển cùng toàn bộ các bộ phận phụ thuộc khác đảm bảo hoạt 
động bình thường và liên tục của các giàn khoan hoặc các thiết bị chuyên dùng để 
thăm dò, khai thác và sử dụng biển;

b) Các loại báo hiệu hàng hải;

c) Các thiết bị, công trình khác được lắp đặt và sử dụng ở biển.

2. Nhà nước có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển 
trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, bao gồm cả quyền tài phán 
theo các quy định của pháp luật về hải quan, thuế, y tế, an ninh và xuất nhập cảnh.
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3. Các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển và các bộ phận kèm theo hoặc phụ 
thuộc có vành đai an toàn 500 mét (m) tính từ điểm nhô ra xa nhất của đảo, thiết 
bị, công trình hoặc các bộ phận đó, nhưng không có lãnh hải và các vùng biển riêng.

4. Không xây dựng đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển cũng như không thiết 
lập vành đai an toàn xung quanh đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển ở nơi có 
nguy cơ gây trở ngại cho việc sử dụng các đường hàng hải đã được thừa nhận là thiết 
yếu cho hàng hải quốc tế.

5. Khi hết hạn sử dụng, thiết bị, công trình trên biển phải được tháo dỡ khỏi vùng 
biển Việt Nam, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 
cho phép. Đối với phần còn lại của thiết bị, công trình trên biển chưa kịp tháo dỡ 
hoàn toàn vì lí do kĩ thuật hoặc được phép gia hạn thì phải thông báo rõ vị trí, kích 
thước, hình dạng, độ sâu và phải đặt các tín hiệu, báo hiệu hàng hải và nguy hiểm 
thích hợp.

6. Thông tin liên quan tới việc thiết lập đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển, 
việc thiết lập vành đai an toàn xung quanh và việc tháo dỡ một phần hay toàn bộ 
thiết bị, công trình trên biển phải được cung cấp chậm nhất là 15 ngày trước ngày bắt 
đầu thiết lập hoặc tháo dỡ đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển cho cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và được thông báo rộng rãi trong nước và 
quốc tế.

Điều 35. Gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

1. Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân phải tuân 
thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan đến việc 
gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

2. Khi vận chuyển, bốc, dỡ các loại hàng hoá, thiết bị có khả năng gây hại đối với tài 
nguyên, đời sống của con người và ô nhiễm môi trường biển, tàu thuyền, tổ chức, 
cá nhân phải sử dụng thiết bị và các biện pháp chuyên dụng theo quy định để ngăn 
ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho người, tài nguyên và môi 
trường biển.

3. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không được thải, nhấn chìm hay chôn lấp các loại 
chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân hoặc các loại chất thải độc hại khác trong 
vùng biển Việt Nam.

4. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và pháp 
luật quốc tế có liên quan làm ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường biển trong 
vùng biển, cảng biển, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam thì bị xử lí theo quy định của 
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pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên; nếu gây thiệt hại thì phải làm sạch, khôi phục lại môi trường 
và bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế, 
phí, lệ phí và các khoản đóng góp về bảo vệ môi trường biển theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

Điều 36. Nghiên cứu khoa học biển

1. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong 
vùng biển Việt Nam phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 
Việt Nam, chịu sự giám sát của phía Việt Nam, bảo đảm cho các nhà khoa học Việt 
Nam được tham gia và phải cung cấp cho phía Việt Nam các tài liệu, mẫu vật gốc và 
các kết quả nghiên cứu liên quan.

2. Khi tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, tàu 
thuyền, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ những quy định sau đây:

a) Có mục đích hoà bình;

b) Được thực hiện với phương thức và phương tiện thích hợp theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan;

c) Không được gây cản trở đối với các hoạt động hợp pháp trên biển theo quy định 
của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan;

d) Nhà nước Việt Nam có quyền tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của nước 
ngoài trong vùng biển Việt Nam và có quyền được chia sẻ các tài liệu, mẫu vật gốc, 
sử dụng và khai thác các kết quả khoa học thu được từ các hoạt động nghiên cứu, 
khảo sát đó.

Điều 37. Quy định cấm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Khi thực hiện quyền tự do hàng hải, tự do hàng không trong vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa Việt Nam, tổ chức, cá nhân không được tiến hành các hoạt động 
sau đây:

1. Đe doạ chủ quyền, quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

2. Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép;
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3. Khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác;

4. Xây dựng, lắp đặt, sử dụng trái phép các thiết bị, công trình nhân tạo;

5. Khoan, đào trái phép;

6. Tiến hành nghiên cứu khoa học trái phép;

7. Gây ô nhiễm môi trường biển;

8. Cướp biển, cướp có vũ trang;

9. Các hoạt động bất hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp 
luật quốc tế.

Điều 38. Cấm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, chất nổ, chất độc hại

Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không được 
tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí hoặc chất nổ, chất độc hại cũng như các 
loại phương tiện thiết bị khác có khả năng gây hại đối với người, tài nguyên và ô 
nhiễm môi trường biển.

Điều 39. Cấm mua bán người, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý

1. Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không 
được mua bán người, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma tuý.

2. Khi có căn cứ về việc tàu thuyền, tổ chức, cá nhân đang mua bán người hoặc vận 
chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma tuý thì lực lượng tuần tra, kiểm soát 
trên biển của Việt Nam có quyền tiến hành khám xét, kiểm tra, bắt giữ, dẫn giải về 
các cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam hoặc dẫn giải, chuyển giao đến các cảng, 
bến hay nơi trú đậu của nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để xử lí.

Điều 40. Cấm phát sóng trái phép

Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không được 
phát sóng trái phép hoặc tuyên truyền, gây phương hại cho quốc phòng, an ninh của 
Việt Nam.

Điều 41. Quyền truy đuổi tàu thuyền nước ngoài

1. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển có quyền truy đuổi tàu thuyền nước ngoài 
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vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam nếu tàu thuyền này đang ở trong nội 
thuỷ, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam.

Quyền truy đuổi được tiến hành sau khi lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển đã 
phát tín hiệu yêu cầu tàu thuyền vi phạm hay có dấu hiệu vi phạm pháp luật dừng lại 
để tiến hành kiểm tra nhưng tàu thuyền đó không chấp hành. Việc truy đuổi có thể 
được tiếp tục ở ngoài ranh giới của lãnh hải hay vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam nếu 
được tiến hành liên tục, không ngắt quãng.

2. Quyền truy đuổi cũng được áp dụng đối với hành vi vi phạm quyền chủ quyền, 
quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm trong phạm vi vành đai an toàn và 
trên các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa Việt Nam.

3. Việc truy đuổi của các lực lượng tuần tra, kiểm soát Việt Nam chấm dứt khi tàu 
thuyền bị truy đuổi đi vào lãnh hải của quốc gia khác.

* 
*      *

CHƯƠNG IV

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Điều 42. Nguyên tắc phát triển kinh tế biển

Phát triển kinh tế biển bền vững, hiệu quả theo các nguyên tắc sau đây:

1. Phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

2. Gắn với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và trật tự an 
toàn trên biển;

3. Phù hợp với yêu cầu quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường biển;

4. Gắn với phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương ven biển và hải đảo.

Điều 43. Phát triển các ngành kinh tế biển

Nhà nước ưu tiên tập trung phát triển các ngành kinh tế biển sau đây:

1. Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu, khí và các loại tài nguyên, khoáng sản biển;
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2. Vận tải biển, cảng biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, phương tiện đi biển và 
các dịch vụ hàng hải khác;

3. Du lịch biển và kinh tế đảo;

4. Khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản;

5. Phát triển, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ về khai thác 
và phát triển kinh tế biển;

6. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực biển.

Điều 44. Quy hoạch phát triển kinh tế biển

1. Căn cứ lập quy hoạch phát triển kinh tế biển bao gồm:

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cả nước; chiến lược 
bảo vệ môi trường quốc gia;

b) Định hướng chiến lược phát triển bền vững và chiến lược biển;

c) Đặc điểm, vị trí địa lí, quy luật tự nhiên của các vùng biển, vùng ven biển và 
hải đảo;

d) Kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển; thực trạng và dự báo 
nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của cả nước, của 
vùng và của các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương;

đ) Giá trị tài nguyên và mức độ dễ bị tổn thương của môi trường biển;

e) Nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

2. Nội dung quy hoạch phát triển kinh tế biển bao gồm:

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hiện trạng khai thác, sử 
dụng biển.

b) Xác định phương hướng, mục tiêu và định hướng sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo 
vệ môi trường biển.

c) Phân vùng sử dụng biển cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, 
an ninh; xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực 
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cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn 
hệ sinh thái và đảo nhân tạo, các thiết bị, công trình trên biển.

d) Xác định vị trí, diện tích và thể hiện trên bản đồ các vùng sử dụng mặt biển, đáy 
biển, đảo.

đ) Xác định cụ thể các vùng bờ biển dễ bị tổn thương như bãi bồi, vùng bờ biển xói 
lở, rừng phòng hộ, đất ngập nước, cát ven biển, xác định vùng đệm và có các giải 
pháp quản lí, bảo vệ phù hợp.

e) Giải pháp và tiến độ thực hiện quy hoạch.

3. Chính phủ xây dựng phương án tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển quy 
định tại Điều 43 của Luật này và tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng biển của cả nước trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 45. Xây dựng và phát triển kinh tế biển

1. Nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng, phát triển các khu kinh tế, cụm công 
nghiệp ven biển, kinh tế các huyện đảo theo quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, phát triển 
bền vững.

2. Việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 46. Khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt 
động trên biển

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới hậu cần biển, phát triển 
kinh tế các huyện đảo; có chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của dân cư sinh sống trên các đảo.

2. Nhà nước khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 
cá nhân đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh phát triển trên các đảo.

3. Nhà nước khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 
cá nhân tăng cường hoạt động ngư nghiệp và các hoạt động khác trên biển, đảo; bảo 
vệ hoạt động của nhân dân trên biển, đảo.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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CHƯƠNG V

TUẦN TRA, KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN

Điều 47. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển

1. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển bao gồm các lực lượng có thẩm quyền 
thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các lực lượng tuần tra, kiểm soát 
chuyên ngành khác.

2. Lực lượng dân quân tự vệ của các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung 
ương, lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức đóng ven biển và các lực lượng khác 
có trách nhiệm tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển khi được cơ quan có thẩm 
quyền huy động.

Điều 48. Nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên biển

1. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển có nhiệm vụ sau đây:

a) Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên các 
vùng biển, đảo của Việt Nam;

b) Bảo đảm việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

c) Bảo vệ tài sản nhà nước, tài nguyên và môi trường biển;

d) Bảo vệ, giúp đỡ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đối với người, tàu thuyền hoạt động 
trên các vùng biển, đảo của Việt Nam;

đ) Xử lí hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển, đảo của Việt Nam theo quy 
định của pháp luật Việt Nam.

2. Phạm vi trách nhiệm cụ thể của các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển thực 
hiện theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước bảo đảm những điều kiện cần thiết để các lực lượng tuần tra, kiểm soát 
trên biển hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 49. Cờ, sắc phục và phù hiệu

Khi thi hành nhiệm vụ, tàu thuyền thuộc lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển phải 
được trang bị đầy đủ quốc kì Việt Nam, số hiệu, cờ hiệu; cá nhân thuộc lực lượng 
tuần tra, kiểm soát trên biển được trang bị đầy đủ quân phục, trang phục của lực 
lượng cùng với các dấu hiệu đặc trưng khác theo quy định của pháp luật.
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CHƯƠNG VI

XỬ LÍ VI PHẠM

Điều 50. Dẫn giải và địa điểm xử lí vi phạm

1. Căn cứ vào quy định của pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng 
tuần tra, kiểm soát trên biển ra quyết định xử lí vi phạm tại chỗ hoặc dẫn giải người, 
tàu thuyền vi phạm vào bờ hoặc yêu cầu cơ quan hữu quan của quốc gia mà tàu mang 
cờ, quốc gia nơi tàu đó đến để xử lí vi phạm.

2. Khi dẫn giải vào bờ để xử lí, người và tàu thuyền vi phạm phải được áp giải về cảng, 
bến hay nơi trú đậu gần nhất được liệt kê trong danh mục cảng, bến hay nơi trú đậu 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công bố theo quy định của 
pháp luật.

Trường hợp vì yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người trên tàu thuyền, 
lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển có thể quyết định dẫn giải người và tàu thuyền 
vi phạm đó đến cảng, bến hay nơi trú đậu gần nhất của Việt Nam hoặc của nước 
ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 51. Biện pháp ngăn chặn

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam; tàu thuyền 
được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm có thể bị tạm giữ nhằm ngăn chặn việc vi 
phạm pháp luật hoặc để bảo đảm việc xử lí theo pháp luật.

2. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, việc tạm giữ tàu 
thuyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 52. Thông báo cho Bộ Ngoại giao

Khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm 
giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao để phối hợp 
xử lí.

Điều 53. Xử lí vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; cá nhân vi phạm có thể bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
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CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 55. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao 
trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kì họp 
thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

NGUYỄN	SINH	HÙNG




