
BỘ CÂU HỎI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020 

(ban hành kèm theo Văn bản số:            /STP-PB&TDTHPL ngày        /10/2020 

của Sở Tư pháp) 

 

Câu 1. Theo quy định Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, thông tin nào 

công dân không được tiếp cận? 

A.  Thông tin thuộc bí mật nhà nước. 

B. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia. 

C. Tất cả các đáp án trên. 

Đáp án: C (Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016:  Thông tin thuộc bí 

mật nhà nước; thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, 

an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính 

mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; 

thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà 

nước soạn thảo cho công việc nội bộ). 

Câu 2. Thông tin nào công dân được tiếp cận? 

A. Công dân được tiếp cận tất cả thông tin của cơ quan nhà nước. 

B. Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin  

không được tiếp cận; được tiếp cận thông tin có điều kiện  

Đáp án: B (theo Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin 2016: Công dân được tiếp  

cận  thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận quy định 

tại Điều 6 của Luật này; được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại 

Điều 7 của Luật này.  

Câu 3. Hòa giải tại Tòa án được tiến hành trước hay sau khi Tòa án thụ 

lý vụ việc dân sự? 

A. Sau  khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự. 

B. Trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự. 

Đáp án: B (Khoản 2 Điều 2 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án năm 2020 

Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi 

Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận 

giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Luật này). 

Câu 4: Hoà giải tại Toà án do ai tiến hành? 

A. Hoà giải viên tại Toà án. 
B. Thẩm phán. 



C. Hoà giải viên ở cơ sở. 

 Đáp án: A (theo quy định tại Khoản 1. Điều 2, Luật Hoà giải, đối thợi tại 
Toà án: Hòa giải viên tại Tòa án là người có đủ điều kiện, được Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để tiến hành hòa giải tranh chấp dân sự, hôn nhân và 

gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn 
(sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) và đối thoại khiếu kiện hành chính theo quy 
định của Luật này). 

Câu 5. Hành vi ép buộc người khác uống rượu bia có bị xử phạt vi 

phạm hành chính không? 

A. Có 

B. Không 

Đáp án: A (khoản 3 Điều 30 Nghị định 177/2020/NĐ-CP: Phạt tiền từ 

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:  Ép 

buộc người khác uống rượu bia). 

Câu 6. Uống rượu, bia  trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ 

quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu. 

B. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu. 

Đáp án: B, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định 177/2020/NĐ-CP: Vi 

phạm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong 

phòng, chống tác hại của rượu, bia: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không tổ chức thực hiện quy định 

không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ 

chức”. 

Câu 7. Người điều khiển xe ô tô chở người trên xe không thắt dây an 

toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy bị xử phạt như thế 

nào? 

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

D. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. 

Đáp án: C (điểm p khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy 

trên đường). 



Câu 8. UBND cấp nào thực hiện đăng ký khai sinh? 

A. UBND cấp tỉnh nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng 

ký khai sinh. 

B. UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng 

ký khai sinh. 

C. UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký 

khai sinh. 

Đáp án C (căn cứ Điều 13 Luật Hộ tịch 2014: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh). 

Câu 9. Theo quy định Luật Lý lịch tư pháp, chủ thể nào có quyền yêu 

cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp? 

A. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam 

B. Cơ quan tiến hành tố tụng  

C. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

D. Cả 3 phương án trên. 

Đáp án: D (Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009: Công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; cơ quan tiến hành tố tụng ; cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội). 

Câu 10. Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, những tổ 

chức, cá nhân nào có nghĩa vụ nộp thuế? 

A. Mọi tổ chức, hộ kinh doanh 

B. Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân. 

Đáp án: B (Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế 2019: Mọi tổ chức, hộ gia 

đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật). 

Câu 11. Độ tuổi nghĩa vụ phải tham gia dân quân tự vệ được quy định 

như thế nào? 

A. Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi. 

B. Nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi. 

C. Cả 2 đáp án trên. 

Đáp án: C (theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Luật Dân quân tự vệ năm 
2019: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến 

hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân 
quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với 
nữ). 

Câu 12. Ai được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ? 



A. Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ 

B.  Người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người  

trực tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 

C. Cả 02 đáp án trên 

Đáp án:  C (theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Luật Dân quân tự vệ năm 
2019: Công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong 
trường hợp sau đây: Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ;  Vợ hoặc chồng, con của 

thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở lên; Quân nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động 
viên; Người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người trực 

tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;  Người làm 
công tác cơ yếu). 

Câu 13. Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản theo 

Luật Công chứng? 

A.  Công chứng mọi hợp đồng, giao dịch về bất động sản. 

B. Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở. 

Đáp án: B (Điều 42 Luật Công chứng: “Phạm vi công chứng hợp đồng, giao 

dịch về bất động sản: Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ 

được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ 

trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và 

văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”). 

Câu 14. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có quyền 

nào? 

A. Quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch. 

B. Quyền được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính.  

C. Cả 2 phương án trên. 

Đáp án: C. Theo Điều 13 Luật Trẻ em 2016. 

 Câu 15. Người được giao thực hiện việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí 

mật nhà nước gồm những người nào? 

A. Cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp. 

B. Công nhân, viên chức công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

C. Người làm công tác cơ yếu có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước 

hoặc người làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước. 



D. Cả ba phương án trên.   

Đáp án D (Khoản 6 Điều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018: Người 

được giao thực hiện việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải là cán 

bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân, viên chức công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm công tác 

cơ yếu có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước hoặc người làm công tác liên 

quan đến bí mật nhà nước. 
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