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I. MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

1. NHÀ NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

- Biết được đặc điểm, định hướng của Nhà nước ta.  

- Nêu được khái niệm thế nào là bộ máy Nhà nước. 

- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược. 

- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy Nhà nước và chức năng, nhiệm 

vụ của từng loại cơ quan.  

- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy Nhà nước trong thực tế.  

- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.  

2. BỘ MÁY NHÀ NƢỚC CẤP CƠ SỞ (XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN) 
- Kể được tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu 

được các cơ quan đó do ai bầu ra. 

- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan Nhà nước cấp cơ sở. 

- Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã 

làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.  

- Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ 

quan Nhà nước ở địa phương.  

II. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ: 

Câu 1: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao 

nhất của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:  
a. Quốc hội.     c. TAND tối cao    

b.   Chính phủ.     d. VKSND tối cao 

Câu 2: Chính phủ làm nhiệm vụ: 

a. Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật. 

b. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật. 

c. Thực thực hành quyền công tố và kiểm sát. 

d. Bảo vệ công lí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Câu 3: Bộ máy nhà nƣớc ta đƣợc phân chia thành bao nhiêu cấp?  

a. 2 cấp (cấp trung ương, cấp địa phương) 

b. 3 cấp (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện) 

c. 4 cấp (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) 

d. 5 cấp (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp khu phố/thôn) 

Câu 4: Uỷ ban nhân dân xã (phƣờng, thị trấn) do: 

a. Nhân dân địa phương bầu ra. 

b. Ủy ban nhân dân cấp huyện bầu ra. 

c. Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu ra.  

d. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra. 
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Câu 5: (1 điểm) Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tƣơng ứng với 

các mục ở cột B. 

STT A – Việc cần giải quyết  STT B – Cơ quan giải quyết 

1 - Khai báo tạm trú, tạm 

vắng. 

 A - Ủy ban nhân dân xã; 

2 - Xin cấp giấy khai sinh.  B - Trường học; 

3 - Đăng kí kết hôn.  C - Công an xã; 

4 - Xác nhận bảng điểm học 

tập. 

 

Trả lời: 

1.......... 2.......... 3.......... 4.......... 

Câu 6: Nước ta đổi tên là nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? 

Trong Bộ máy Nhà nước ta, cơ quan nào đảm bảo việc tôn trọng và chấp hành 

Hiến pháp, pháp luật?   

Câu 7: Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân?  

Câu 8: Có ý kiến cho rằng: Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau vì 

hai cơ quan này đều là cơ quan ở trung ương và đều có quyền lực cao nhất. 

Em có nhận xét gì về ý kiến đó?  

Câu 9: Em hãy nối việc cần giải quyết với cơ quan giải quyếtcho phù hợp? 

 

            Việc cần giải quyết                           Cơ quan giải quyết 

1. Đăng kí hộ khẩu. 

2. Đăng kí kết hôn. 

3. Khai báo tạm trú. 

4. Sao giấy khai sinh. 

5. Xác nhận bảng điểm học tập 

6. Xin sổ khám bệnh.   

 

Câu 10: Cho tình huống sau  

Chị H từ địa phương khác đến TP. Bà Rịa thuê phòng trọ. Khi đến, chủ nhà có 

nói với chị H rằng việc đăng kí tạm trú, tạm vắng sẽ do chủ nhà trọ đăng kí cho. 

Tuy niên, hôm vừa rồi công an đến kiểm tra, yêu cầu chị H xuất trình giấy tạm 

trú, tạm vắng nhưng chị H không có vì trước đó chủ nhà trọ đã hứa là sẽ làm 

cho chị H nhưng đến bây giờ vẫn chưa có.  

Nếu là chị H trong tình huống trên, em sẽ làm gì?  

A. Trường học 

B. Trạm y tế (bệnh viện) 

C. Công an 

D. UBND xã 
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Câu 11: Cho tình huống sau  

 Khi bàn về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chính quyền tại địa 

phương, Hạ, Dung và My còn rất lúng túng khi chưa giải thích được điều sau 

đây: Những công việc như tổ chức các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, quản 

lý các hoạt động kinh doanh, chăm lo sự nghiệp giáo dục tại địa phương là 

nhiệm vụ của cơ quan chính quyền nào? 

- Hạ cho rằng: vì việc này rất hệ trọng nên phải thuộc về Hội đồng nhân dân. 

- Dung cho rằng: Cả hai cơ quan cùng phải trực tiếp lo liệu mới đảm bảo sự 

thành công. 

- My cho rằng: với quyền hạn của mình, nhiệm vụ trên phải thuộc về Uỷ ban 

nhân dân. 

Em tán thành với ý kiến của bạn nào? Vì sao? 
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