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––––––––––––
Câu 1: Cử tri có được nhờ người khác đi bầu thay, bầu hộ?
A. Được nhờ người khác bầu thay, bầu hộ.
B. Được nhờ người thân trong gia đình bầu thay, bầu hộ.
C. Được nhờ người bầu thay, bầu hộ trong trường hợp vắng mặt tại địa điểm bỏ
phiếu.
D. Không được nhờ người bầu thay, bầu hộ.
Câu 2: Trong trường hợp, cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác
gạch phiếu hộ, người gạch hộ phải thực hiện như thế nào?
A. Người gạch phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu
bầu để cử tri tự mình quyết định.
B. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và
bảo đảm bí mật phiếu bầu.
C. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình
bỏ phiếu vào hòm phiếu.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 3: Khi cử tri gạch phiếu bầu, ai được quyền xem?
A.
B.
C.
D.

Người đi cùng.
Người thân trong gia đình.
Thành viên Tổ bầu cử.
Không ai được xem.

Câu 4: Cách thức bỏ phiếu của cử tri sẽ thực hiện như thế nào?
A. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên
người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử).
B. Không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết
thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không
bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu.
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C. Không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không
gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 5: Những nội dung nào sau đây là nội quy phòng bỏ phiếu?
A. Chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu.
B. Cử tri phải xếp hành lần lượt để thực hiện bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi,
người khuyết tật và phụ nữ có thai.
C. Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 6: Những nội dung nào sau đây là nội quy phòng bỏ phiếu?
A. Không được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào.
B. Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy... vào khu vực bỏ phiếu, phòng
bỏ phiếu.
C. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
D. Những người không có nhiệm vụ thì không được vào phòng bỏ phiếu.
Câu 7: Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại
việc bầu cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách
nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ
đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp
luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý như thế nào?
A.
B.
C.
D.

Xử lý kỷ luật.
Xử phạt vi phạm hành chính.
Hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

Câu 8: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân, thời gian bỏ phiếu sẽ thực hiện như thế nào?
A. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình
hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm
hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng
không được quá chín giờ tối cùng ngày.
B. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 06 giờ sáng đến 06 giờ tối cùng ngày.
C. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 05 giờ sáng đến 05 giờ tối cùng ngày.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
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Câu 9: Những hành vi nào sau đây bị cấm trong vận động bầu cử?
A. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật
hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác
của tổ chức, cá nhân khác.
B. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng
trong vận động bầu cử.
C. Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi
kéo, mua chuộc cử tri.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 10: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày nào?
A.
B.
C.
D.

Chủ nhật ngày 09 tháng 5 năm 2021.
Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021.
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Câu 11: Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại
biểu Quốc hội được quy định như thế nào?
A.
B.
C.
D.

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử.
Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.
Chậm nhất là 25 ngày sau ngày bầu cử.

Câu 12: Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
A.
B.
C.
D.

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử.
Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.
Chậm nhất là 25 ngày sau ngày bầu cử.

Câu 13: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân, công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?
A.
B.
C.
D.

Đủ 16 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Đủ 17 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Đủ 21 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
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Câu 14: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân, công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và
hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân?
A.
B.
C.
D.

Đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Đủ 19 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Đủ 20 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Đủ 21 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.

Câu 15: Nội dung nào sau đây là tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
B. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu
chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật khác.
C. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt
động của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến
của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 16: Nội dung nào sau đây là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội?
A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
B. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu
chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật khác.
C. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với
Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều
kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 17: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là bao nhiêu năm?
A. 2 năm.
B. 3 năm.
C. 4 năm.
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D. 5 năm.
Câu 18: Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân cấp huyện thì gửi đến cơ quan nào?
A. Hội đồng nhân dân cấp huyện.
B. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
C. Ủy ban bầu cử cấp huyện.
D. Ban bầu cử cấp huyện.
Câu 19: Trong thời hạn bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử sẽ ngừng việc xem xét,
giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách
những người ứng cử?
A.
B.
C.
D.

05 ngày.
10 ngày.
15 ngày.
20 ngày.

Câu 20: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào?
A. Là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
B. Phát huy quyền làm chủ của công dân .
C. Lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng.
D. Cả 03 đáp án còn lại.
Câu 21: Trong cùng một nhiệm kỳ công dân có thể đồng thời ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân ở mấy cấp?
A.
B.
C.
D.

Chỉ một cấp .
Tối đa hai cấp .
Cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) .
Chỉ ứng cử ở hai cấp liền kề (cấp xã - cấp huyện hoặc cấp huyện - cấp tỉnh).

Câu 22: Trong cùng một nhiệm kỳ công dân có thể đồng thời ứng cử đại biểu Quốc
hội thì được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp?
A.
B.
C.
D.

Không được ứng cử đại biểu HĐND.
Một cấp.
Hai cấp.
Ba cấp.

6

Câu 23: Những phiếu bầu cử nào sau đây là phiếu bầu cử hợp lệ?
A. Phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra, có đóng dấu của Tổ bầu cử.
B. Phiếu ghi tên người khác ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có
ghi thêm nội dung khác.
C. Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định
cho đơn vị bầu cử.
D. Phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử.
Câu 24: Thẻ cử tri sau khi cử tri đã bỏ phiếu xong thì xử lý như thế nào?
A.
B.
C.
D.

Cử tri giữ lại Thẻ cử tri không xuất trình lại cho Tổ bầu cử.
Cử tri phải trả lại cho Tổ bầu cử và không được giữ thẻ cử tri.
Cử tri hủy bỏ Thẻ cử tri .
Cử tri xuất trình lại Thẻ cử tri và Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên mặt
trước của Thẻ cử tri và cử tri được giữ lại Thẻ cử tri .

Câu 25: Những người có những điều kiện nào sau đây thì được gọi là cử tri?
A.
B.
C.
D.

Là người có quốc tịch Việt Nam.
Đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử.
Có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.
Cả 03 đáp án còn lại.

Câu 26: Những người thuộc các trường hợp sau đây không được ghi tên vào danh
sách cử tri?
A. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật.
B. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
C. Người mất năng lực hành vi dân sự.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 27: Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày tháng nào
để làm căn cứ xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử?
A.
B.
C.
D.

Ngày 01 tháng 01 của năm sinh.
Ngày 23 tháng 05 của năm sinh.
Ngày 01 tháng 07 của năm sinh.
Ngày 31 tháng 12 của năm sinh.

Câu 28: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gồm những
tiêu chuẩn nào sau đây?
A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
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minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
B. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu
chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật khác;
C. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân
dân. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, hoạt động của Hôi
đồng nhân dân
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 29: Những người không được ứng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân
dân?
A. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc
mất năng lực hành vi dân sự.
B. Người đang bị khởi tố bị can; Người đang chấp hành bản án, quyết định hình
sự của Tòa án.
C. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa
được xóa án tích; Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại
xã, phường, thị trấn.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 30: Những khiếu nại về người ứng xử, lập danh sách người ứng cử thuộc trường
hợp nào sau đây thì không được giải quyết?
A. Khiếu nại quá thời hiệu khiếu nại theo quy định.
B. Khiếu nại đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết hoặc khiếu nại đã
được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định.
C. Khiếu nại, tố cáo trong vòng 10 ngày trước ngày bầu cử.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 31: Những tố cáo về người ứng xử, lập danh sách người ứng cử thuộc trường
hợp nào sau đây thì không được xem xét, giải quyết?
A. Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ.
B. Đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên.
C. Tố cáo đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng
không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc. Đơn tố
cáo của người không có năng lực hành vi dân sự.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
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Câu 32: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
xã thì gửi đến cơ quan nào?
A. Hội đồng nhân dân cấp xã.
B. Hội đồng nhân dân cấp huyện.
C. Ủy ban bầu cử cấp xã.
D. Ban bầu cử cấp xã.
Câu 33: Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân phải được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu chậm nhất là bao
nhiêu ngày trước ngày bầu cử?
A. 25 ngày.
B. 15 ngày.
C. 10 ngày.
D. 20 ngày.
Câu 34: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến
hành theo những nguyên tắc nào sau đây?
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
D. Trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Câu 35: Dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội khóa XV, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có ít nhất bao nhiêu đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương?
A. 03 đại biểu.
B. 04 đại biểu.
C. 05 đại biểu.
D. 02 đại biểu.
Câu 36: Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Đồng Nai là bao
nhiêu?
A. 12.
B. 14.
C. 10.
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D. 15.
Câu 37: Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá bao nhiêu đại
biểu?
A. 03.
B. 04.
C. 05.
D. 02.
Câu 38: Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá bao
nhiêu đại biểu?
A. 04.
B. 05.
C. 02.
D. 03.
Câu 39: Mỗi công dân được ghi tên vào mấy danh sách cử tri?
A. 02 danh sách cử tri.
B. 01 danh sách cử tri ở nơi thường trú.
C. 01 danh sách cử tri ở nơi tạm trú.
D. 01 danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.
Câu 40: Theo quy định đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất trong tổng số người
trong danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là bao
nhiêu?
A. Ít nhất 35%.
B. Ít nhất 25%.
C. Ít nhất 18%.
D. Ít nhất 15%.
Câu 41: Theo quy định đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất trong
tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội
khóa XV là bao nhiêu?
A. Ít nhất 35%.
B. Ít nhất 25%.
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C. Ít nhất 18%.
D. Ít nhất 15%.
Câu 42: Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là bao nhiêu người?
A. 400 người.
B. 450 người.
C. 500 người.
D. 550 người.
Câu 43: Nội dung nào sau đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?
A. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư
trú.
B. Mỗi người chỉ được ghi tên vào Danh sách những người ứng cử ở 01
đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 01 đơn vị bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân thuộc 01 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng.
C. Mỗi cử tri chỉ được bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 01 phiếu bầu
đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp. Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri
như nhau mà không có sự phân biệt.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 44: Những người thuộc trường hợp nào sau đây thì không được ghi tên vào
danh sách cử tri?
A. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã
có hiệu lực pháp luật.
B. Tất cả các đáp án còn lại đều đúng.
C. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án.
D. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 45: Thời gian niêm yết danh sách cử tri được quy định như thế nào?
A. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử.
B. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử.
C. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử.
D. Chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử.
Câu 46: Hành vi nào sau đây bị cấm trong vận động bầu cử?
A. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và
nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.
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B. Nêu chương trình hành động trước cử tri để vận động sự ủng hộ của của cư tri.
C. Hứa nêu tâm tư, nguyện vọng của cử tri với cơ quan có thẩm quyền.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 47: Những phiếu bầu cử nào sau đây là phiếu bầu cử không hợp lệ?
A.
B.
C.
D.

Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.
Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử.
Cả 03 đáp án còn lại.
Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định
cho đơn vị bầu cử.

Câu 48: Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa
đủ 12 tháng thì được ghi tên vào danh sách cử tri nào?
A. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội ở nơi tạm trú.
B. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi tạm trú.
C. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở nơi tạm trú.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 49: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng
nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
huyện thì gửi đến cơ quan nào?
A. Hội đồng nhân dân cấp huyện.
B. Ủy ban bầu cử cấp huyện.
C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
D. Ban bầu cử cấp huyện.
Câu 50: Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ
phiếu thì việc bỏ phiếu thực hiện như thế nào?
A. Cử tri nhờ người đến phòng bỏ phiếu để bỏ phiếu.
B. Cử tri gửi Phiếu đến Tổ bầu cử qua dịch vụ bưu điện.
C. Cử tri nhờ người nhà đi bỏ phiếu thay.
D. Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri
để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
Câu 51: Trường hợp phiếu bầu gạch hỏng, viết hỏng, cử tri phải thực hiện như thế
nào?
A. Cử tri tự ý bôi xóa, sửa lại cho đúng.
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B. Cử tri yêu cầu Tổ bầu cử đổi Phiếu bầu khác.
C. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
D. Cử tri bỏ phiếu vẫn bỏ phiếu đã bị gạch hỏng, viết hỏng vào thùng phiếu.
Câu 52: Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào thời điểm nào?
A. Chậm nhất là 07 ngày sau ngày bầu cử.
B. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.
C. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử.
D. Chậm nhất là 20 ngày làm việc sau ngày bầu cử.
Câu 53: Những trường hợp nào sau đây có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng?
A. Đơn vị vũ trang nhân dân.
B. Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ
sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên.
C. Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 54: Khi phát hiện có sai sót danh sách cử tri, công dân có quyền khiếu nại với
cơ quan lập danh, sách cử trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày niêm yết danh
sách cử tri?
A.
B.
C.
D.

40 ngày.
30 ngày.
20 ngày.
10 ngày.

Câu 55: Cơ quan nào có thẩm quyền lập danh sách cử tri?
A. Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với huyện không có đơn vị hành chính cấp xã
thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri.
B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
C. Ủy ban bầu cử cấp xã.
D. Ủy ban bầu cử cấp huyện.
Câu 56: Danh sách cử tri được niêm yết tại những địa điểm nào?
A. Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
B. Tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu.
C. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của
khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc
niêm yết để Nhân dân kiểm tra.
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D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 57: Sau khi đã niêm yết danh sách cử tri, nếu cử tri đi nơi khác, không thể bỏ
phiếu ở nơi đã ghi tên vào danh sách cử tri thì cử tri phải xử lý như thế nào?
A. Nhờ người quen ở nơi đã ghi tên vào danh sách cử tri bỏ phiếu dùm.
B. Liên hệ với Ủy ban bầu cử nơi đã ghi tên vào danh sách cử tri để bỏ tên khỏi
danh sách cử tri.
C. Liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri xin
giấy chứng nhận đi bỏ phiếu ở nơi khác để được bổ sung tên vào danh sách cử
tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 58: Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng
thì việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?
A. Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, cơ sở giáo
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực
hiện việc bầu cử.
B. Trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cử người
đi cùng cử tri đến khu vực bỏ phiếu gần nhất để bỏ phiếu.
C. Trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cử người
đại diện những cử tri đang bị tạm giam, đang chấp hành biện pháp đưa vào
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đi bỏ phiếu.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 59: Những cử tri thuộc đối tượng nào sau đây được ưu tiên bầu cử trước tại
phòng bỏ phiếu?
A.
B.
C.
D.

Người cao tuổi.
Người khuyết tật.
Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Phụ nữ có thai.

Câu 60: Nội dung nào sau đây là tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
B. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
C. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
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D. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu
chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật khác.
Câu 61: Nội dung nào sau đây là tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
B. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.
C. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
D. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân
dân tín nhiệm.
Câu 62: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội,
việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội được gửi đến cơ quan
nào?
A. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Hội đồng bầu cử Quốc
gia.
B. Ủy ban bầu cử cấp huyện.
C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 63: Trường hợp nào cần phải bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Số cử tri tại đơn vị bầu cử đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi
trong danh sách cử tri.
B. Số cử tri tại đơn vị bầu cử đi bỏ phiếu chưa đạt quá 2/3 tổng số cử tri ghi trong
danh sách cử tri.
C. Số cử tri tại đơn vị bầu cử đi bỏ phiếu chưa đạt quá 3/4 tổng số cử tri ghi trong
danh sách cử tri.
D. Số cử tri tại đơn vị bầu cử đi bỏ phiếu chưa đạt quá 4/5 tổng số cử tri ghi trong
danh sách cử tri.
Câu 64: Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
ở xã, phường, thị trấn do cơ quan nào tổ chức?
A. Hội đồng nhân dân cấp xã tổ chức.
B. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
C. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban
nhân dân cấp xã.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
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Câu 65: Đại biểu Quốc hội có vai trò, vị trí như thế nào?
A. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân
dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.
B. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
C. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề
thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 66: Nội dung nào sau đây là trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri?
A. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp
xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
B. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
C. Thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội,
các cơ quan, tổ chức hữu quan.
D. Phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
Câu 67: Nội dung nào sau đây là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội?
A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
B. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
C. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu
chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm
pháp luật khác.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 68: Nội dung nào sau đây là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội?
A. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
B. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân
dân tín nhiệm.
C. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
D. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công
tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
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Câu 69: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?
A. Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
B. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa
phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước
Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
C. Là cơ quan tư pháp ở địa phương.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 70: Mỗi cử tri được quyền bỏ mấy phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi
cấp?
A.
B.
C.
D.

01 phiếu.
02 phiếu.
03 phiếu.
Cả 03 đáp án còn lại đều sai.

Câu 71: Những trường hợp nào sau đây không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân?
A. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa
được xóa án tích.
B. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt
buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
C. Người đang bị khởi tố bị can.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Câu 72: Những người tham gia vào tổ chức phụ trách bầu cử cần có những điều kiện
nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
Được quần chúng tín nhiệm.
Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
Hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử.

Câu 73: Chị A là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú và hiện đang sống tại
nơi thường trú. Chị A không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào danh sách
cử tri. Theo quy định pháp luật về bầu cử, chị A được quyền ghi tên vào danh sách
cử tri nơi thường trú để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
nào?
A. 03 cấp: tỉnh, huyện, xã.
B. 02 cấp: tỉnh, huyện.
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C. Cấp tỉnh.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 74: Anh B là công dân Việt Nam định cư tại Mỹ, trước ngày bầu cử 01 tuần, anh
A về Việt Nam và tạm trú tại nhà của bà dì tại phường C. Anh B không thuộc các
trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri. Vậy theo quy định pháp luật về
bầu cử, anh B có quyền bầu cử như thế nào?
A. Chỉ có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội.
B. Có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
C. Có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện tại nơi tạm trú.
D. Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Câu 75: Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền bầu cử như thế
nào?
A.
B.
C.
D.

Chỉ có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội.
Có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Chỉ có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp.

Câu 76: Thời gian công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương
quy định như thế nào?
A.
B.
C.
D.

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử.
Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử.
Chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử.
Chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử.

Câu 77: Cử tri khi bầu cử phải xuất trình giấy tờ gì?
A.
B.
C.
D.

Hộ khẩu thường trú.
Thẻ tạm trú.
Thẻ bảo hiểm xã hội.
Thẻ cử tri.

Câu 78: Trường hợp nào cử tri được nhờ người bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu?
A.
B.
C.
D.

Tất cả cử tri đều được nhờ người bỏ phiếu.
Cử tri chỉ được nhờ người bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.
Cả 03 đáp án còn lại đều sai.
Cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được.
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Câu 79: Mỗi cử tri được bỏ mấy phiếu bầu đại biểu Quốc hội?
A.
B.
C.
D.

01 phiếu.
02 phiếu.
03 phiếu.
Cả 03 đáp án còn lại đều sai.

Câu 80: Những trường hợp nào sau đây không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân?
A. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế
hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
B. Người đang bị khởi tố bị can.
C. Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.
D. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án./.
––––––––––––––

