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Phần

Ngành/Lớp
: 20DLTA1, A2, 2A3
Môn thi
: LUẬT HÀNH CHÍNH
Mã môn học
: LAW112
Số TC: 03
26/07/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 02

Nội dung đáp án
Nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?
Đúng, vì: Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những
nguyên tắc cơ bản, đặc thù của Luật hành chính.
Sai, vì: Quy phạm pháp luật hành chính là những quy phạm
pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh
vực hành chính nhà nước, không chỉ do cơ quan quản lí hành
chính ban hành mà còn do nhiều chủ thể có thẩm quyền khác
ban hành, bao gồm Quốc hội, UBTV Quốc hội, Hội đồng
nhân dân, …
Sai, vì: Công chức là những người làm việc trong các cơ quan
hành chính nhà nước, còn đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu
là viên chức.
Sai, vì: Phạt tiền còn được áp dụng trong xử lí hình sự (trách
nhiệm hình sự)
Đúng, theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính hiện
hành, tước quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật,
phương tiện dùng để vi phạm hành chính là hình thức xử phạt
bổ sung, không được áp dụng độc lập.
Cộng
Yêu cầu về tính hợp pháp của quyết định hành chính:
Quyết định hành chính phải được ban hành bởi những chủ thể
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện quyền
hành pháp
Quyết định hành chính phải phù hợp với luật về nội dung cũng
như mục đích bởi lẽ đây là những quyết định dưới luật
Quyết định hành chính phải được ban hành theo đúng trình tự,
thủ tục và hình thức do pháp luật quy định
Cộng
Bài tập tình huống
Nguyên tắc tuân thủ pháp luật
Hình thức Ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật
hành chính (quyết định xử phạt)
Phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế
Cộng
Hình thức trình bày
TỔNG ĐIỂM:

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
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Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày … tháng …… năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

