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 Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 
Câu 1: Phương án nào sau đây đúng với mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta? 

A. Sớm ổn định quy mô và tăng mật độ phân bố dân cư 

B. Sớm ổn định quy mô và gia tăng dân số tự nhiên 

C. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí 

D. Sớm ổn định cơ cấu và tăng quy mô dân số 

 Câu 2: “Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh 

sản” là 

A. mục tiêu của chính sách dân số và gia đình 

B. phương hướng để thực hiện chính sách dân số 

C. phương hướng để xây dựng Luật Bình đẳng giới 

D. phương hướng để hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình 

Câu 3: Chiều 13/6/2017, Trung tâm lao động nước ngoài (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội) và 

công ty TNHH Vivantes tiến hành lễ kí thỏa thuận hợp tác về đào tạo và đưa điều dưỡng viên Việt 

Nam sang học tập làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là việc thực hiện 

A. chính sách đối ngoại của nhà nước 

B. chính sách hợp tác với nước ngoài 

C. chính sách giải quyết việc làm 

D. chính sách giáo dục của nhà nước 

Câu 4: Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, tinh thần và trí tuệ của toàn bộ dân số là 

A. quy mô dân số      C. chất lượng dân số 

B. cơ cấu dân số      D. phân bố dân cư 

Câu 5: Giải quyết việc làm là chính sách xã hội cơ bản, là yếu tố quyết định để 

A. đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

B. tạo thu nhập cho người dân, nâng cao đời sống cho nhân dân 

C. nâng cao chất lượng dân số 

D. nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của việc làm 

Câu 6: Chương trình truyền hình “Quốc gia khởi nghiệp” hiện nay là nhằm chỉ rõ cho người khởi 

nghiệp những kinh nghiệm đi tới thành công và tránh sự thất bại. Chương trình này thực hiện 

phương hướng 

A. thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ 

B. đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

C. khuyến khích hành nghề tự do 

D. sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay 
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Câu 7: Anh B tham gia lớp học nghề để đi lao động ở nước ngoài. Hỏi anh B đã góp phần thực hiện 

phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm? 

A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh       C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

B. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn    D. Khuyến khích làm giàu 

Câu 8: Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hội nhập có hiệu quả thì giáo dục đào tạo 

cần phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào? 

A. Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực 

B. Đào tạo nhiều nhân tài trong lĩnh vực giáo dục 

C. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học 

D. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ 

Câu 9: “Nhà nước ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường” là 

nội dung của việc 

A. thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho mọi người dân 

B. tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường 

C. xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho người dân  

D. chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường 

Câu 10: Nhiệm vụ của giáo dục, đào tạo nước ta hiện nay là 

A. xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

B. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

C. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài 

D. xây dựng và phát triển kinh tế 

Câu 11: Phương án nào sau đây đúng nhất với nhiệm vụ của chính sách văn hóa? 

A. Kế thừa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

B. Đáp ứng  nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

D. Hướng tới nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

Câu 12: Việc cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp tiền lắp đặt điều hòa cho con em mình tại lớp học 

trong trường học là thực hiện phương hướng 

A. nâng cao chất lượng giáo dục 

B. xã hội hóa sự nghiệp giáo dục 

C. ưu tiên đầu tư cho giáo dục 

D. mở rộng quy mô giáo dục 

Câu 13: Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền 

vững thì phải làm gì? 

A. Có chính sách dân số đúng đắn                     B. Khuyến khích tăng dân số 

C. Giảm nhanh việc tăng dân số                        D. Thực hiện chính sách di dân  

Câu 14: Nội dung nào sau đây không đúng với phương hướng của chính sách giải quyết việc làm? 

A. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ phát triển 

B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề 

C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

D. Được làm tất cả những việc mà người lao động muốn 

 Câu 15: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất 

lượng cuộc sống và phát triển bền vững? 

A. Phát triển đô thị    B. Phát triển chăn nuôi gia đình 

C. Phát triển kinh tế gia đình                    D. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ  

Câu 16: Khẳng định: “ thiếu việc làm – vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị ở nước ta hiện 

nay” là nội dung về 

A. tình hình việc làm ở nước ta hiện nay 
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B. phương hướng của chính sách giải quyết việc làm 

C. định hướng về giải quyết việc làm ở nước ta 

D. tình hình phát triển nguồn nhân lực ở nước ta 

Câu 17: “Bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi người sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật” là nội dung 

của 

A. phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

B. nhiệm vụ của văn hóa Việt Nam 

C. trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hóa 

D. mục tiêu của chính sách văn hóa 

Câu 18: Phương án nào sau đây là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? 

A. Mở rộng quy mô giáo dục 

B. Mở rộng đối tượng giáo dục 

C. Mở rộng cơ sở giáo dục 

D. Mở rộng cơ cấu giáo dục 

Câu 19: Chúng ta phải làm gì để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? 

A. Xóa sạch những gì thuộc về quá khứ của dân tộc 

B. Giữ nguyên tất cả truyền thống dân tộc 

C. Khư khư bảo vệ những gì thuộc về quá khứ 

D. Kế thừa, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc 

Câu 20: Nội dung nào sau đây sai với chính sách bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường? 

A. Trồng rừng để tăng tỉ lệ che phủ rừng   C. Trả động vật hoang dã về rừng 

B. Chôn chất thải để không ô nhiễm môi trường  D. Phân loại và tái chế rác thải thành phân bón 

 

 

Phần 2: Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Hãy giải  thích và nêu thái độ của mình đối với quan niệm “ Trời sinh voi, trời sinh cỏ” 

Câu 2:(3 điểm)  

Tại sao Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục đào tạo là “quốc sách hàng đầu”, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay?  
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